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A) RGE núm. 954/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions del
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l'Ajuntament d'Andratx a 1 de febrer de 2019.
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K) RGE núm. 964/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Ariany a 1 de febrer de 2019.
10192
L) RGE núm. 965/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
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10194
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10194
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l'Ajuntament de Deià a 1 de febrer de 2019.
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Y) RGE núm. 978/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de febrer de 2019.
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Z) RGE núm. 979/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de febrer de 2019.
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AA) RGE núm. 980/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
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AD) RGE núm. 983/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Esporles a 1 de febrer de 2019.
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AE) RGE núm. 984/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de febrer de 2019.
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AF) RGE núm. 985/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Felanitx a 1 de febrer de 2019.
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AG) RGE núm. 986/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ferreries a 1 de febrer de 2019.
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AH) RGE núm. 987/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Formentera a 1 de febrer de 2019.
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AI) RGE núm. 988/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de febrer de 2019.
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AJ) RGE núm. 989/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Inca a 1 de febrer de 2019.
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AK) RGE núm. 990/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de febrer de 2019.
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AL) RGE núm. 991/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloseta a 1 de febrer de 2019.
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AM) RGE núm. 992/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llubí a 1 de febrer de 2019.
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AN) RGE núm. 993/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de febrer de 2019.
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AO) RGE núm. 994/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Manacor a 1 de febrer de 2019.
10197
AP) RGE núm. 995/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de febrer de 2019.
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AQ) RGE núm. 996/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maó a 1 de febrer de 2019.
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AR) RGE núm. 997/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de febrer de 2019.
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AS) RGE núm. 998/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Marratxí a 1 de febrer de 2019.
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AT) RGE núm. 999/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Montuïri a 1 de febrer de 2019.
10198
AU) RGE núm. 1000/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 de febrer de 2019.
10198
AV) RGE núm. 1001/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Palma a 1 de febrer de 2019.
10198
AW) RGE núm. 1002/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Petra a 1 de febrer de 2019.
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AX) RGE núm. 1003/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Pollença a 1 de febrer de 2019.
10199
AY) RGE núm. 1004/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Porreres a 1 de febrer de 2019.
10199
AZ) RGE núm. 1005/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de febrer de 2019.
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BA) RGE núm. 1006/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de febrer de 2019.
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BB) RGE núm. 1007/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de febrer de 2019.
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BC) RGE núm. 1008/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de febrer de 2019.
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BD) RGE núm. 1009/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de febrer de 2019.
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BE) RGE núm. 1010/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de febrer de 2019.
10200
BF) RGE núm. 1011/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de febrer de 2019.
10200
BG) RGE núm. 1012/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de febrer de 2019.
10200
BH) RGE núm. 1013/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de febrer de 2019.
10200
BI) RGE núm. 1014/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es Riu a 1 de febrer de 2019.
10201
BJ) RGE núm. 1015/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de febrer de 2019.
10201
BK) RGE núm. 1016/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de febrer de 2019.
10201
BL) RGE núm. 1017/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santanyí a 1 de febrer de 2019.
10201
BM) RGE núm. 1018/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Selva a 1 de febrer de 2019.
10201
BN) RGE núm. 1019/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de febrer de 2019.
10201
BO) RGE núm. 1020/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de febrer de 2019.
10202
BP) RGE núm. 1021/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de febrer de 2019.
10202
BQ) RGE núm. 1022/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sóller a 1 de febrer de 2019.
10202
BR) RGE núm. 1023/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Son Servera a 1 de febrer de 2019.
10202
BS) RGE núm. 1024/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de febrer de 2019.
10202
BT) RGE núm. 1025/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de febrer de 2019.
10202
BU) RGE núm. 1026/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 de febrer de 2019.
10203
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BV) RGE núm. 1027/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Formentera a 1 de febrer de 2019.
10203
BW) RGE núm. 1028/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Mallorca a 1 de febrer de 2019.
10203
BX) RGE núm. 1029/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Menorca a 1 de febrer de 2019.
10203
BY) RGE núm. 1030/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de febrer de 2019.
10203
BZ) RGE núm. 1031/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de febrer de 2019.
10203
CA) RGE núm. 1032/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de febrer de 2019.
10204
CB) RGE núm. 1033/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de febrer de 2019.
10204
CC) RGE núm. 1034/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de febrer de 2019.
10204
CD) RGE núm. 1035/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de febrer de 2019.
10204
CE) RGE núm. 1036/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de febrer de 2019.
10204
CF) RGE núm. 1037/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de febrer de 2019.
10204
CG) RGE núm. 1038/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de febrer de 2019.
10205
CH) RGE núm. 1039/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 de febrer de 2019.
10205
CI) RGE núm. 1040/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de febrer de 2019.
10205
CJ) RGE núm. 1041/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de febrer de 2019.
10205
CK) RGE núm. 1042/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de febrer de 2019.
10205
CL) RGE núm. 1043/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 de febrer de 2019.
10205
CM) RGE núm. 1044/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de febrer de 2019.
10206
CN) RGE núm. 1045/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de febrer de 2019.
10206
CO) RGE núm. 1046/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 de febrer de 2019.
10206
CP) RGE núm. 1047/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de febrer de 2019.
10206
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CQ) RGE núm. 1048/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 de febrer de 2019.
10206
CR) RGE núm. 1049/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de febrer de 2019.
10206
CS) RGE núm. 1050/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de febrer de 2019.
10207
CT) RGE núm. 1051/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de febrer de 2019.
10207
CU) RGE núm. 1052/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de febrer de 2019.
10207
CV) RGE núm. 1053/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de febrer de 2019.
10207
CW) RGE núm. 1054/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de febrer de 2019.
10207
CX) RGE núm. 1055/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de febrer de 2019.
10207
CY) RGE núm. 1056/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de febrer de 2019.
10208
CZ) RGE núm. 1057/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de febrer de 2019.
10208
DA) RGE núm. 1058/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de febrer de 2019.
10208
DB) RGE núm. 1059/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de febrer de 2019.
10208
DC) RGE núm. 1060/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de febrer de 2019.
10208
DD) RGE núm. 1061/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de febrer de 2019.
10208
DE) RGE núm. 1062/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de febrer de 2019.
10209
DF) RGE núm. 1063/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de febrer de 2019.
10209
DG) RGE núm. 1064/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de febrer de 2019.
10209
DH) RGE núm. 1065/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de febrer de 2019.
10209
DI) RGE núm. 1066/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de febrer de 2019.
10209
DJ) RGE núm. 1067/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de febrer de 2019.
10209
DK) RGE núm. 1068/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de febrer de 2019.
10210
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DL) RGE núm. 1069/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de febrer de 2019.
10210
DM) RGE núm. 1070/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de febrer de 2019.
10210
DN) RGE núm. 1071/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de febrer de 2019.
10210
DO) RGE núm. 1072/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 de febrer de 2019.
10210
DP) RGE núm. 1073/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de febrer de 2019.
10210
DQ) RGE núm. 1074/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de febrer de 2019.
10211
DR) RGE núm. 1075/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de febrer de 2019.
10211
DS) RGE núm. 1076/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de febrer de 2019.
10211
DT) RGE núm. 1077/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de febrer de 2019.
10211
DU) RGE núm. 1078/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de febrer de 2019.
10211
DV) RGE núm. 1079/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de febrer de 2019.
10211
DW) RGE núm. 1080/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de febrer de 2019.
10212
DX) RGE núm. 1081/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de febrer de 2019.
10212
DY) RGE núm. 1082/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de febrer de 2019.
10212
DZ) RGE núm. 1083/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de febrer de 2019.
10212
EA) RGE núm. 1084/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de febrer de 2019.
10212
EB) RGE núm. 1085/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de febrer de 2019.
10212
EC) RGE núm. 1086/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de febrer de 2019.
10213
ED) RGE núm. 1087/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de febrer de 2019.
10213
EE) RGE núm. 1088/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de febrer de 2019.
10213
EF) RGE núm. 1089/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de febrer de 2019.
10213

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

10141

EG) RGE núm. 1090/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de febrer de 2019.
10213
EH) RGE núm. 1091/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de febrer de 2019.
10213
EI) RGE núm. 1092/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de febrer de 2019.
10214
EJ) RGE núm. 1093/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de febrer de 2019.
10214
EK) RGE núm. 1094/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de febrer de 2019.
10214
EL) RGE núm. 1095/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de desembre 2018.
10214
EM) RGE núm. 1096/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de febrer de 2019.
10214
EN) RGE núm. 1097/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de febrer de 2019.
10214
EO) RGE núm. 1098/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Formentera a 1 de febrer de 2019.
10215
EP) RGE núm. 1099/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de febrer de 2019.
10215
EQ) RGE núm. 1100/19, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Menorca a 1 de febrer de 2019.
10215
ER) RGE núm. 1121/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a data prevista de
l'estudi específic de la ruta aèria Menorca-Barcelona.
10215
ES) RGE núm. 1244/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
destinació de l'actual seu de l'Orquestra Simfònica (Fundació per a la Música de les Balears).
10215
ET) RGE núm. 1245/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cessió
a l'Ajuntament de Palma del local seu de la Fundació per a la Música de les Balears.
10215

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1253/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació educativa dels
infants amb autisme de Gaspar Hauser.
10216
B) RGE núm. 1333/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del
transport aeri sanitari a partir de la nova adjudicació.
10216
C) RGE núm. 1334/19, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de les dades de
l'informe "Renta municipal disponible de Balears (2012-2015)".
10216
D) RGE núm. 1335/19, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a problemes derivats
del lloguer turístic.
10216
E) RGE núm. 1336/19, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reserva marina
de l'Illa de l'Aire.
10216
F) RGE núm. 1337/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla de ciència.
10217
G) RGE núm. 1338/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció del cap de
servei de nefrologia de Son Espases.
10217
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H) RGE núm. 1339/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a generadors a l'illa de
Menorca.
10217
I) RGE núm. 1340/19, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condonació del deute de
la nostra comunitat autònoma.
10217
J) RGE núm. 1341/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dinamització del sector turístic.
10217
K) RGE núm. 1342/19, de la diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a connectivitat de les
Illes Balears.
10217
L) RGE núm. 1343/19, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assessors del Govern.
10217
M) RGE núm. 1344/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Illes Balears i Govern de
Pedro Sánchez.
10218
N) RGE núm. 1347/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a seu de
l'Orquestra Simfònica.
10218
O) RGE núm. 1348/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
pressió fiscal a les Illes Balears.
10218
P) RGE núm. 1349/19, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliments en
matèria de residus a Menorca.
10218

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 950/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de
propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social (procediment d'urgència).
10218
B) RGE núm. 1242/19 (complementada amb l'escrit RGE núm. 1250/19), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les cessions del
president del Govern d'Espanya davant les exigències separatistes.
10219
C) RGE núm. 1247/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contra la ruptura de la sobirania nacional, pel procediment
d'urgència.
10220
D) RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a jubilacions anticipades, pel procediment d'urgència.
10221

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1187/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a urgència de la posada en marxa dels nous jutjats d'Eivissa, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
10222
B) RGE núm. 1241/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
10224

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 939/19, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació i Universitat,
sobre la sol·licitud de documentació de les actes de totes les reunions dels consells escolars registrada fa quatre mesos i que a dia d'avui
no ha estat contestada.
10224

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 12702/18.

10224

B) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 7588/18.

10224

C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears.
10225
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4. INFORMACIONS
A) Canvi en la composició de la Comissió de Reglament per part del Grup Parlamentari Socialista

10225

B) Proposta del Sr. Antonio Francisco Fuster Zanoguera com a senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
10225

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 179, de 8 de febrer de 2019.

10225
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la cinquena
sessió extraordinària de dia 29 de gener de 2019, aprovà la
Llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les
Illes Balears.
Palma, a 13 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/2013, DE 26
DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC
D’INSTAL·LACIÓ, ACCÉS I EXERCICI
D’ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 30.31 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, segons la redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, atribueix la matèria d’espectacles i d’activitats
recreatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears com a
competència exclusiva, i l’article 31.17 d’aquesta norma li
atribueix la matèria d’activitats classificades com a
competència de desplegament legislatiu i d’execució. També
estableix com a competències pròpies dels consells insulars les
activitats classificades (article 70.7) i els espectacles públics i
les activitats recreatives (article 70.11), l’exercici de les quals
s’ha d’ajustar, entre altres preceptes, al que disposen els articles
58 i 72.
La intervenció administrativa en matèria d’activitats té una
llarga trajectòria en l’ordenament jurídic espanyol. Des del
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses, de llarga vigència a la nostra comunitat autònoma,
a la primera regulació autonòmica, amb la Llei 8/1995, de 30
de març, d’atribució de competències en matèria d’activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment, de
les infraccions i sancions, i acabant amb l’actual Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Inicialment, aquesta
normativa partia de la identificació d’activitats potencialment
perilloses o molestes i establia un control a priori d’aquestes
activitats per part de l’administració a través dels mecanismes
de les llicències administratives, diferenciant una llicència
prèvia a l’autorització d’eventuals obres d’edificació i una
llicència posterior que avaluava ja la instal·lació finalitzada i
que era el requisit necessari per a la posada en funcionament.
Aquesta normativa amb els anys va demostrar la seva
onerositat, ja que implicava un doble control que, a més,
concorria amb el control urbanístic en la majoria de casos. En
canvi, deixava de banda, en certa manera, el que realment és
decisiu en matèria d’activitats: el control del seu exercici en el

temps, el manteniment de les instal·lacions i la modernització
eventual.
Aquest esquema va funcionar fins a la Llei 7/2013, que va
capgirar la intervenció administrativa prioritzant la
simplificació administrativa i el control a posteriori de
l’administració. El canvi va ser molt significatiu però
perfectament coherent amb el que ha de ser la normativa
d’activitats al segle XXI. Ja no es tracta d’identificar activitats
concretes susceptibles de causar danys i, per aquesta raó, fixar
mesures de control. El que és important és identificar els riscs
i evitar-los, ampliant considerablement l’abast d’aquesta
normativa. Les activitats s’han de poder desenvolupar, però
sempre garantint la seguretat per a les persones i els seus béns
i per al medi ambient, així com el desenvolupament sostenible,
l’ús racional dels recursos naturals, en definitiva, la qualitat de
vida per a la ciutadania i les generacions futures. És per això
que tanta o més importància té el control a posteriori de
l’activitat com el que es realitza a priori, ja que garantir la
seguretat de l’activitat no depèn tant de la seva instal·lació
inicial com de la forma com s’exerceix, el seu manteniment, les
revisions que se’n fan, etc.
La llei de 2013 tenia moltes més novetats: va unificar els
procediments per tal que el títol habilitant per a instal·lar una
activitat i realitzar les obres d’edificació que calguessin fos un
títol únic; va generalitzar l’ús de les comunicacions prèvies i les
declaracions responsables per eliminar aquelles càrregues
administratives supèrflues; va fixar l’obligatorietat de les
inspeccions per part de l’administració competent com a
garantia per assolir els principis bàsics de la llei, que no eren
altres que la seguretat per a les persones i els seus béns, per al
medi ambient, així com el desenvolupament sostenible o l’ús
racional dels recursos naturals.
No obstant això, en el dia a dia de l’aplicació de la llei han
anat sorgint qüestions, de caire sobretot tècnic, que demanen
una modificació d’aspectes puntuals que ara resulten
problemàtics o que han acreditat la seva ineficàcia en relació
amb la consolidació del nou model. Un d’aquests aspectes fa
referència a un aspecte estructurant de la llei com és el control
a posteriori per part de l’administració. L’actual llei fa recaure
el pes d’aquest control en l’activitat inspectora, que en general
han de dur a terme els ajuntaments. Però la realitat de
l’administració local és que no sempre disposa dels mitjans
materials i personals adequats per tal de desenvolupar de forma
eficaç aquesta potestat pública. Per aquesta raó, a la
modificació que es planteja, es dóna més pes a la tècnica de la
revisió periòdica, la iniciativa de la qual parteix del titular i en
facilita el control administratiu.
Aquestes revisions, habituals en el món tècnic i industrial,
fan recaure el deure de control en el propi titular, el mateix que
ja ha assumit la correcció de la seva instal·lació en la
declaració responsable que ha de presentar per a poder exercir
la seva activitat. Així, no només s’aconsegueix un control a
posteriori al llarg del temps, sinó que aquest control és
universal, i afecta totes les activitats, tret de les innòcues. La
llei garanteix plenament el compliment d’aquest deure amb
eficàcia atès que, d’una banda, encomana la revisió a tècnics
competents i a organismes de control acreditats, les ECAC i,
d’altra banda, reforça el control de la realització de les
inspeccions a través del Registre Autonòmic d’Activitats, una
eina centralitzada a l’abast de les administracions públiques
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que coadjuvarà a l’optimització del control. Tot això sense
perjudici que les diferents administracions conservin la potestat
de control i inspecció en l’àmbit de les seves competències.
Pel que fa ja a la regulació concreta atenent la tipologia de
les activitats, en relació amb les activitats permanents, es manté
la classificació actual entre majors, menors i innòcues, però es
modifiquen els paràmetres que impliquen la inclusió d’una
activitat en una o altra categoria. Així, per exemple, passen a
ser innòcues les que realment es corresponen amb aquesta
denominació, és a dir, les que no presenten riscs significatius,
per la qual cosa no cal fer altra tramitació que la presentació
d’una declaració responsable, a més de trobar-se exemptes de
les revisions periòdiques. Les majors, en canvi, són les de risc
més elevat i deixen de ser majors les que no tenen aquest risc,
encara que es trobin en sòl protegit o en domini públic, com
passa actualment. No obstant això, es manté per a aquests casos
el procediment de les majors, no per la perillositat de l’activitat
sinó pel caràcter d’especial protecció jurídica que presenta el
sòl o l’edifici on es vol ubicar l’activitat.
Es fa també un intent de donar una major convergència
entre la tramitació en matèria d’activitats i la derivada de la
normativa urbanística. La Llei 7/2013 unificava ambdues
regulacions en un únic tràmit del que resultava una única
resolució, però les dificultats sorgien sobretot en l’àmbit de la
documentació tècnica. Tot i que el promotor és lliure d’optar
per presentar un projecte que integri la part d’edificació i la
part d’activitats o presentar dos projectes per separat, la realitat
és que en l’àmbit urbanístic és habitual la presentació d’un
projecte bàsic a partir del qual s’atorga el corresponent títol
habilitant, encara que es condicioni la seva eficàcia a la
presentació del projecte d’execució.
Ara bé, aquesta possibilitat, tradicional en la pràctica
jurídica, no la preveia la Llei 7/2013, que obligava a presentar
un projecte d’activitats complet. Amb la nova modificació, el
contingut del projecte es defineix de forma detallada a l’annex,
en el qual es diferencia el contingut d’allò que seria
l’equivalent al projecte bàsic per a les activitats i permet que
aquest contingut es pugui incloure dins del projecte bàsic o
anar com a un document separat però coordinat amb aquell.
També s’introdueixen nous aspectes regulatius, tradicionals en
l’àmbit urbanístic però que la llei no preveia, com ara tot el
relacionat amb les modificacions en el transcurs de les obres.
Un altre punt que és objecte de revisió és el de les
modificacions de les activitats existents. En aquest cas, es
redefineixen les modificacions substancials tot i deixar clar que
qualsevol modificació se subjecta a la llei i, per tant, requereix
l’obtenció del títol habilitant que pertoqui. A més, es fixa com
a requisit per realitzar qualsevol modificació que l’activitat es
trobi inscrita en el registre autonòmic, la qual cosa garanteix el
control de l’activitat, sobretot pel que fa a les revisions
periòdiques.
Com a novetat, per exemple, s’introdueix el cas especial de
les activitats en espais compartits com un supòsit d’activitat
multidisciplinària però amb unes característiques especials. Es
tracta d’una activitat major en la qual el seu titular posa un
espai multifuncional a disposició de terceres persones que
desenvoluparan allà la seva activitat aprofitant la instal·lació
existent, sense que hagin de fer una altra cosa que presentar la
declaració responsable preceptiva. A diferència de les
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infraestructures comunes, que pressuposen l’existència
d’instal·lacions dependents d’aquestes, en aquest cas la
instal·lació és única, tot i donar cobertura a activitats diverses
que poden tenir titulars distints.
Pel que fa a les activitats itinerants, s’introdueixen les
activitats innòcues i s’amplia el concepte d’itinerant per tal
d’abastar activitats no relacionades amb l’entreteniment sinó
amb altres prestacions de serveis, com ara els camions de cuina
sobre rodes o altres vehicles adaptats. També s’introdueix una
revisió obligatòria i es defineix de forma clara i detallada el
contingut del projecte tipus que ha de ser objecte d’inscripció
en el Registre d’Activitats per tal de poder instal·lar-les a
l’àmbit territorial de les Illes Balears. Les activitats no
permanents mantenen el caràcter discrecional que les és propi,
donant una major flexibilitat a l’administració per tal de poder
donar resposta a les diferents activitats que se sol·liciten. Es
fixa, a més, un procediment més simplificat per a les que són
innòcues i per a les de recorregut, i es facilita l’establiment
d’un calendari per a les activitats no permanents que se solen
repetir en el temps, així com la facilitat de dur-les a terme quan
sigui la mateixa administració la que les organitzi o els doni
cobertura jurídica i tècnica en el marc de festes patronals, de
barriada o similars.
Pel que fa al títol VII, referit a les activitats subjectes a
autorització ambiental integrada, s’han actualitzat les
referències normatives i s’han introduït algunes modificacions
per tal d’harmonitzar el procediment ambiental amb la recent
normativa urbanística.
Les potestats de vigilància, control i inspecció s’atribueixen
a cada administració en funció del seu àmbit territorial i
competencial. S’atorga una especial importància al control de
les revisions periòdiques que, de forma general, se fixen com
a obligatòries. A aquest efecte, s’estableixen formes de control
i infraccions específiques, però també fórmules flexibles per als
titulars que no han superat la revisió i sol·liciten la possibilitat
d’adaptar i corregir la instal·lació de forma gradual segons les
seves possibilitats tècniques i de negoci, sempre garantint la
seguretat dels usuaris.
Es modifica el règim sancionador clarificant diversos
aspectes relatius als infractors, les sancions i la forma
d’imposar-les, a més de fixar noves infraccions. En general hi
ha una pujada de les sancions i nous tipus infractors per tal de
poder garantir el correcte compliment de la llei, sobretot en les
conductes infractores que s’han anat reiterant, atès que el
sistema actual no produeix el correcte efecte dissuasori. També
es regula l’expedient de restabliment de la legalitat infringida
i de la realitat física alterada per tal de no consolidar situacions
fàctiques d’origen il·lícit que propicien la possibilitat de noves
infraccions.
D’altra banda, pel que fa a les agències de viatges,
regulades a l'article 58 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears, s'ha optat per eliminar l'exigència
de dipositar la garantia a la tresoreria de les administracions
turístiques insulars, que serà substituïda per una comunicació
de la tinença de la garantia a l'administració, amb la qual cosa
s'elimina la intervenció administrativa intermediària, eliminant
càrregues administratives i atorgant d'aquesta manera una
immediatesa, i per tant major eficiència, en la funció de la
garantia. Al mateix temps es reforça la seva obligatorietat
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deixant més clar que sense garantia en vigor no es pot exercir
com a agència de viatges, a més de l'aplicabilitat del règim
sancionador.

d’activitats a les Illes Balears, queda modificat en els termes
següents:
1. Es dóna nova redacció a les lletres g) i i).

El conjunt de les disposicions addicionals i transitòries que
es modifiquen van encaminades, sobretot, a facilitar la
inscripció de les activitats existents en el Registre Autonòmic,
que és una peça clau per al control de les revisions periòdiques,
a la vegada que és un requisit per dur a terme qualsevol tipus
de modificació de l’activitat, sense que això pugui implicar, en
cap cas, la legalització urbanística de l’activitat en situació
irregular o l’exempció de les autoritzacions sectorials que
siguin preceptives.
D’altra banda i com a conseqüència de l'entrada en vigor
del Real Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor
dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’administració local, la Disposició final segona preveu la
supressió de la situació de segona activitat sense destí per raó
d’edat, prevista a la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears. Així mateix,
s'introdueix una nova disposició transitòria cinquena per tal de
fixar un règim transitori pel personal funcionari que ja es troba
en aquesta situació i pel que encara no reuneix els requisits per
poder accedir a l’anticipació de l’edat de jubilació.
Finalment, s’ha de destacar que mitjançant la disposició
final tercera es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 58 de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
amb relació a la garantia que han de constituir les agències de
viatges que tenguin un establiment obert a aquesta comunitat.
D’altra banda i com a conseqüència de l'entrada en vigor
del Real decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor
dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’administració local, la disposició final segona preveu la
supressió de la situació de segona activitat sense destinació per
raó d’edat, prevista a la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Així
mateix, s'introdueix una nova disposició transitòria cinquena
per tal de fixar un règim transitori per al personal funcionari
que ja es troba en aquesta situació i per al que encara no
reuneix els requisits per poder accedir a l’anticipació de l’edat
de jubilació.
Finalment, s’ha de destacar que mitjançant la disposició
final tercera es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 58 de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
amb relació a la garantia que han de constituir les agències de
viatges que tenguin un establiment obert a aquesta comunitat.

“g) El transport de viatgers i mercaderies.”
“i) Les modalitats de venda ambulant, excepte els casos en
què els béns siguin transformats o manipulats a la pròpia
instal·lació.”
2. S’afegeix una nova lletra k), que queda redactada de la
manera següent:
“k) Les modalitats de turisme actiu, tret dels establiments o
les instal·lacions que s’emprin per al desenvolupament de
l’activitat.”
3. S’afegeix una nova lletra l), que queda redactada de la
manera següent:
“l) Oficines administratives de despatxos professionals que
pertanyin a l’habitatge sempre que l’oficina tengui manco
de 50 m2 útils afectes a l’activitat. El titular de l’oficina
podrà fer una comunicació davant l’ajuntament a efectes
d’acreditar la realització de l’activitat.”
Article segon
L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificat de la manera següent:
“2. La unitat
L’activitat que es pretén desenvolupar pot ser simple o
multidisciplinària i, en qualsevol cas, es considera única
respecte dels titulars i l’espai físic, tret dels casos que
preveu l’article 48 d’aquesta llei. Mitjançant el projecte
d’activitat o documentació equivalent es coordinen totes les
autoritzacions sectorials, considerant el conjunt global, i
s’han de tenir en compte les mesures preventives,
correctores i de control genèriques per a la totalitat de
l’activitat, així com les específiques per a cadascuna de les
parts en concret.”
Article tercer
L’article 4 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 4
Definicions
A l’efecte d’aquesta llei s’entén per:

L’avantprojecte de llei es va sotmetre a consulta prèvia, a
l’audiència de les persones interessades i a informació pública,
i es va facilitar la presentació de suggeriments de forma
telemàtica. Així mateix, ha estat objecte del dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Article primer
L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici

1. Activitat: conjunt d’operacions o explotació de caràcter
agrari, industrial, miner, comercial, de servei, oci o similar
que es du a terme a un determinat establiment físic i que
està integrat per una o més instal·lacions tècniques. També
tenen aquesta consideració les activitats itinerants i les que
es desenvolupen de manera puntual en un establiment físic,
a l’aire lliure i/o obert, i les que transcorrin per un
recorregut predeterminat.
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2. Activitats itinerants: són les d’entreteniment i oci o servei
que es fan mitjançant instal·lacions tècniques, aparells,
atraccions o similars, que són permanents en el temps però
itinerants en l’espai i que s’ubiquen a diferents
emplaçaments, amb una provisionalitat en cadascun
d’aquests inferior a tres mesos.
3. Activitats itinerants majors: són les que tenen elements
amb moviment que desplacen els usuaris de l’atracció
mitjançant aportació d’energia externa a la mateixa persona
usuària.
4. Activitats itinerants menors: són les activitats itinerants
que no són activitats itinerants majors ni innòcues.
5. Activitats itinerants innòcues: són les activitats itinerants
autotransportables, que no necessiten acoblament de peces,
muntatges exteriors ni ancoratges, encara que requereixin
del desplegament de les seves parts mòbils, sempre que no
es tracti d’activitats majors.
6. Activitats no permanents: són les que es fan de manera
puntual en un establiment físic, lloc o recorregut concret
sempre que concorrin alguns dels següents aspectes:
a) Que es prevegi una concurrència de públic superior
a l’ocupació habitual de l’indret.
b) Que l’activitat que es vol dur a terme no es
correspongui amb l’ús habitual de l’establiment o lloc.
c) Que l’exercici de l’activitat suposi una alteració del
funcionament normal de les que es desenvolupen
habitualment a l’establiment, lloc o recorregut.
En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible
per dur a terme l’activitat. Aquestes activitats estan excloses
de l’avaluació d’impacte ambiental.
7. Activitats no permanents majors: són les que, per les
seves característiques, necessiten un control administratiu
previ més estricte. El seu règim d’autorització està motivat
per una raó d’interès general. Són les que s’indiquen en el
títol IV de l’annex I.
8. Activitats no permanents menors: són les activitats no
permanents que no són majors ni innòcues, incloses les que
suposin la realització de recorreguts, tret de les definides a
l’apartat 10 d’aquest article.
9. Activitats no permanents innòcues: són les que
s’indiquen en el títol IV de l’annex I i que per les seves
característiques no precisen aportar documentació tècnica.
10. Activitats no permanents de recorregut: són les proves
esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments que es
preveuen en el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a
l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, o norma que el substitueixi, sempre que es duguin a
terme en vies públiques pavimentades.
11. Activitats permanents: són les que es fan amb una
durada indeterminada i que disposen d’una infraestructura
i un emplaçament estables.
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12. Activitats permanents majors: es defineixen d’acord
amb els paràmetres del conjunt de l’activitat de conformitat
amb el títol I de l’annex I.
13. Activitats permanents menors: es defineixen d’acord
amb els paràmetres del conjunt de l’activitat de conformitat
amb el títol II de l’annex I.
14. Activitats permanents innòcues: es defineixen d’acord
amb els paràmetres del conjunt de l’activitat de conformitat
amb el títol III de l’annex I.
15. Activitats permanents multidisciplinàries: són activitats
permanents distintes que es realitzen de forma simultània o
no en un mateix espai físic i que tenen el mateix titular.
16. Activitats permanents en espai compartit: són activitats
permanents distintes i independents que es realitzen de
forma simultània o no en un mateix espai físic i que tenen
titulars diferents.
17. Activitats de concurrència pública: s’inclouen en aquest
concepte les activitats d’espectacles públics i activitats
recreatives, així com d’altres destinades a oci, esbarjo i
esplai, restauració, reunió, esportives, religioses, culturals,
socials i les que congreguen públic o usuaris en general,
sempre que no estiguin incloses en altres usos definits en la
normativa tècnica de l’edificació.
18. Activitats recreatives: són les que congreguen públic
que hi acudeix amb l’objecte principal d’utilitzar o de fer ús
de serveis, jocs, màquines o aparells, o per participar en les
activitats que els ofereix una empresa amb finalitats d’oci,
entreteniment, esbarjo, lleure o diversió, amb consumició
d’aliments i begudes o sense, aïlladament o simultàniament
amb una altra activitat, sempre que tinguin, a més, caràcter
públic.
19. Activitats subjectes al règim d’autorització ambiental
integrada: es defineixen d’acord amb la normativa
reguladora de la prevenció i el control de la contaminació.
20. Activitats supramunicipals no permanents: són les que
afecten més d’un municipi, perquè es tracta d’activitats no
permanents de recorregut o perquè estan ubicades en més
d’un municipi.
21. Activitats supramunicipals permanents: la instal·lació
de l’activitat permanent està ubicada a més d’un municipi.
El fet de tenir sucursals o serveis fora del municipi no
implica que es tracti d’activitats supramunicipals.
22. Autoritzacions sectorials: són les resolucions,
autoritzacions o inscripcions en un registre que estan
regulades com a requisit previ per iniciar una activitat de
conformitat amb la seva naturalesa i/o ubicació concretes.
També tenen aquesta consideració les declaracions
responsables o comunicacions prèvies necessàries per posar
en funcionament instal·lacions tècniques, així com les altres
que estiguin regulades per la normativa sectorial
corresponent i, si escau, les inspeccions tècniques
reglamentàries fetes pels organismes de control acreditats.
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23. Capacitat acústica: nivell sonor global corresponent al
període itinerant complet d’avaluació.

On:
i representa cadascuna de les fases de soroll.
Ti és la durada de la fase de soroll i, expressada en minuts.
La suma de Ti ha de ser T, on T és la durada del període
itinerant considerat.
LAeq,Ti és el nivell de pressió acústica continu equivalent
ponderat A, mesurat durant una fase de durada Ti.
24. Centre col·lectiu: és el conjunt d’edificacions i
equipaments que està format per infraestructures comunes,
establiments físics i/o establiments físics susceptibles
d’activitats per determinar, on s’exerceix o s’explota una o
més activitats.
25. Encarregat en cas d’inspecció: és la persona titular de
l’activitat i, en cas d’absència, qui la representi legalment,
el personal empleat degudament autoritzat o les persones
que estiguin al capdavant de l’activitat en el moment d’una
inspecció.
26. Espectacles públics: són els que congreguen públic en
general per tal de presenciar activitats, representacions,
actuacions, projeccions, competicions o exhibicions de
naturalesa artística, cultural o esportiva o activitats d’un
altre tipus adreçades a l’entreteniment en temps lliure
ofertes per una empresa, una entitat o una institució i dutes
a terme per artistes, esportistes o executants.
27. Establiment físic: qualsevol recinte, espai o
infraestructura estable, delimitat i diferenciat, a partir del
qual es desenvolupen una o més activitats. Poden tenir
també aquesta consideració vehicles, remolcs i similars,
degudament adequats a aquesta finalitat.
28. Establiment físic susceptible d’activitats per determinar:
és l’establiment en el qual el continent està tècnicament
preparat per allotjar diferents activitats per determinar dins
un ventall d’usos permesos per la normativa urbanística, els
quals poden ser limitats pel promotor. En el projecte s’han
de determinar les condicions mínimes que ha de tenir el
continent de l’establiment perquè sigui capaç de suportar el
ventall d’usos possibles determinats pel promotor. Per a
això, s’ha de preveure la reserva dels llocs, els espais i les
instal·lacions tècniques comunes necessaris de manera que
les activitats que es desenvolupin a posteriori no puguin
afectar negativament tercers ni estar condicionades a la
voluntat de tercers.
29. Establiments públics: són els establiments físics
destinats a oci, esbarjo i esplai, com és ara restauració,
reunions, activitats esportives, religioses, culturals, socials
i les que congreguen públic o usuaris en general i que no
estiguin incloses en altres usos definits en la normativa
tècnica de l’edificació.

30. Instal·lació: unitat o conjunt d’equipaments,
maquinària, infraestructures i altres elements físics
necessaris per dur a terme una activitat, incloses les vies
d’evacuació.
31. Infraestructures comunes: són les instal·lacions
tècniques i les zones d’un edifici o d’un conjunt d’edificis
que donen servei a establiments físics susceptibles
d’activitats per determinar o a activitats concretes. Les
infraestructures comunes condicionen en cada establiment
físic el ventall d’usos possibles i els paràmetres o les
característiques mínimes o màximes de les activitats que
poden ser suportades, els quals s’han de fixar en el projecte
d’activitat. La tramitació serà la que estableix el capítol II
del títol IV.
32. Entitats col·laboradores en matèria d’activitats (ECAC):
són les persones físiques i jurídiques que, reunint els
requisits legalment establerts, estan facultades per dur a
terme els informes, les revisions, les inspeccions i la resta
de tasques que, en matèria d’activitats, preveu aquesta llei
i la normativa que la desplegui.
33. Permís d’instal·lació: és el títol habilitant que legitima
la realització d’obres i instal·lacions per dur a terme una
activitat o per modificar-ne una d’existent, d’acord a
aquesta llei.
34. Personal del servei d’admissió i control d’ambient
intern: és el personal encarregat del control d’accés i
permanència dels usuaris en els espectacles públics i les
activitats recreatives.
35. Projecte d’activitat: conjunt de documentació tècnica en
la qual es defineixen i es determinen les exigències
tècniques requerides per desenvolupar l’activitat. El
projecte d’activitat ha de justificar tècnicament les
solucions proposades d’acord amb les especificacions
requerides per la normativa tècnica aplicable i, si escau, les
solucions tècniques alternatives.
36. Projecte integrat: és el que inclou els preceptes per
obres i activitats degudament coordinats i que es poden
superposar entre si.
37. Projecte preliminar d’activitats: documentació tècnica
que acompanya el projecte bàsic d’edificació i en la qual es
defineixen les característiques que, si no es tenen en compte
en l’estadi del projecte bàsic d’edificació, poden provocar
una situació d’impossibilitat material de dur a terme
l’activitat que es pretén desenvolupar.
38. Projecte tipus per a les activitats itinerants: és el
projecte d’activitat adaptat a una activitat itinerant que, com
que és itinerant, ha de recollir les mesures correctores per
a una ubicació idònia i per a la seguretat de les persones
usuàries.
39. Superfície computable: és un dels paràmetres per a la
classificació de les activitats permanents i correspon a la
suma de la superfície edificada més el 50% de la superfície
a l’aire lliure afecta a l’activitat. No computaran la
superfície amb terra natural ni les zones complementàries
enjardinades exteriors a l’edifici.
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40. Risc greu i imminent: el que resulta probable
racionalment que es materialitzi en un futur immediat i que
pugui suposar un dany greu per a la salut de les persones o
per al medi ambient.

b) Les activitats no permanents es poden classificar en:
1. Activitats no permanents majors.
2. Activitats no permanents menors.
3. Activitats no permanents innòcues.
4. Activitats no permanents de recorregut.

41. Tècnic o tècnica competent: és la persona responsable
amb la titulació acadèmica i professional adequada, d’acord
amb les normatives que regulen les competències
professionals.

c) Les activitats itinerants es poden classificar en:
1. Activitats itinerants majors.
2. Activitats itinerants menors.
3. Activitats itinerants innòcues.”

42. Tècnic o tècnica de part: és el tècnic o la tècnica
contractat per la persona titular d’una activitat.
43. Tècnic director o tècnica directora: és la persona
responsable, amb la titulació acadèmica i professional
adequada, que forma part de la direcció facultativa i que
dirigeix el desenvolupament de la instal·lació d’activitat,
incloses en el seu cas les obres que es realitzin, en els
aspectes tècnics de seguretat, salubritat i mediambientals,
de conformitat amb el projecte d’activitats que la defineix,
el permís d’inici d’instal·lació de l’activitat i els seus
condicionants, i d’altres autoritzacions preceptives, tot això
amb l’objectiu d’assegurar l’adequació de l’activitat a la
finalitat proposada. Sota la seva direcció, pot coordinar
altres tècnics que gestionen projectes parcials.
44. Tècnic redactor o tècnica redactora: és la persona
responsable, amb la titulació acadèmica i professional
adequada, que redacta el projecte d’activitat i la resta de
documentació tècnica necessària.
45. Títol habilitant: és el document que habilita per iniciar
i exercir l’activitat, o per instal·lar i executar obres, com ara
el permís d’instal·lació, la comunicació prèvia d’instal·lació
i obres, la declaració responsable d’inici i exercici de
l’activitat, l’autorització d’inici i exercici de l’activitat i
similars.
46. Titular: qualsevol persona física o jurídica o entitat
constituïda de conformitat amb la legislació d’un estat
membre de la Unió Europea que dugui a terme, ofereixi o
promogui una activitat determinada. S’entén que és el
titular la persona que indiqui el títol habilitant corresponent
o la que l’ha sol·licitat.”
Article quart
L’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificat de la manera següent:
“2. Les activitats que no estan subjectes al règim
d’autoritzacions ambientals integrades, segons les seves
característiques i els criteris d’estabilitat en la ubicació i de
permanència en el temps i l’espai, poden ser: activitats
permanents, activitats no permanents i activitats itinerants.
a) Les activitats permanents es poden classificar en:
1. Activitats permanents majors, que inclouen les
instal·lacions d’infraestructures comunes i les
destinades a activitats en espais compartits.
2. Activitats permanents menors.
3. Activitats permanents innòcues.

Article cinquè
Els apartats 2 i 3 de l’article 6 de la Llei 7/2013 ja
esmentada queden modificats de la manera següent:
“2. Els consells insulars són les administracions competents
per:
a) Tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la
potestat sancionadora en activitats supramunicipals
subjectes a aquesta llei i que es desenvolupin íntegrament
a la seva illa, sempre que no siguin activitats incloses en el
punt 4 d’aquest article. Són en tot cas competència del
consell insular les activitats no permanents que promogui o
organitzi en l’àmbit de la seva illa, sense perjudici de
l’eventual col·laboració que puguin prestar altres
administracions territorials.
b) Expedir i renovar les acreditacions professionals del
personal del control d’admissió i control d’ambient intern
en les activitats d’espectacles públics i recreatives, així com
exercir les potestats sancionadores sobre aquesta matèria.
3. La comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de
la conselleria competent en matèria d’activitats i espectacles
públics, és l’administració competent per:
a) Tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la
potestat sancionadora sobre activitats suprainsulars
subjectes a aquesta llei, sempre que no siguin activitats
incloses en l’apartat 4 d’aquest article.
b) Gestionar el Registre Autonòmic d’Activitats i el
Registre d’acreditació del personal dels serveis d’admissió
i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles
públics i activitats recreatives.
c) Inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre
les atraccions o màquines d’activitats itinerants en relació
amb la seva inscripció en el Registre Autonòmic
d’Activitats, sense perjudici que la inspecció i la potestat
sancionadora de la instal·lació d’aquestes activitats
correspongui als ajuntaments.
d) Inspeccionar qualsevol activitat a la qual sigui
d’aplicació aquesta llei, sempre que es realitzin mitjançant
campanyes d’acord amb l’article 90.2.”
Article sisè
L’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificat de la manera següent:
“1. El titular ha de contractar i mantenir en vigor una
assegurança durant l’exercici de l’activitat en l’establiment
físic o en el lloc on es desenvolupi, que cobreixi la
responsabilitat civil per danys corporals, materials i les
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seqüeles que se’n derivin, ocasionats a terceres persones.
Aquesta assegurança és obligatòria amb caràcter general
per a totes les activitats que regula aquesta llei, excepte per
a les permanents innòcues, que és potestativa, sense
perjudici que l’assegurança pugui venir exigida per la
normativa específica de l’activitat.
Així mateix, quan es tracti d’una activitat d’espectacle
públic o recreativa, l’assegurança no pot excloure de la
responsabilitat civil de l’activitat la derivada dels danys
ocasionats al públic assistent o a terceres persones a causa
d’incendi o explosió. En cas d’activitats no permanents
menors o innòcues, l’òrgan competent, motivadament, pot
eximir de l’assegurança, sens perjudici de la responsabilitat
que se’n pugui derivar.”
Article setè
L’article 11 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 11
Modificacions de les activitats
1. La persona titular del títol habilitant d’una activitat no
subjecta al règim d’autorització ambiental integrada està
obligada a tramitar davant l’òrgan competent qualsevol
modificació de les condicions que emparen els títols
habilitants. Quan aquesta modificació suposi l’exercici
d’una nova activitat o l’ampliació d’activitats existents,
només es podran dur a terme si aquestes activitats són
compatibles amb els usos permesos per la normativa
urbanística.
2. Les modificacions podran ser substancials, importants o
simples i s’han de tramitar d’acord amb aquesta llei. No es
poden atorgar títols habilitants que legitimin aquestes
modificacions quan l’activitat no es trobi registrada en el
Registre Autonòmic d’Activitats. A aquest efecte, tant en la
comunicació prèvia com, si s’escau, en la sol·licitud del
permís d’instal·lació, hi han de figurar obligatòriament les
dades del registre de l’activitat.
L’administració competent ha de donar compte de les
modificacions regulades en aquest article al Registre
Autonòmic d’Activitats.
3. Són modificacions substancials aquelles que per la seva
incidència necessitin la redacció d’un projecte tècnic que
abasti l’activitat en la seva globalitat.
Tindran aquesta consideració les modificacions que
suposin:
a) L’ampliació de la superfície afecta a les activitats, tret
que es tracti d’ampliacions destinades a aspectes auxiliars
de l’activitat principal com ara l’accessibilitat, el tractament
de residus, l’eficiència energètica, les energies renovables
o les condicions de seguretat.
A l’efecte de l’aplicació d’aquest article, no tindrà la
consideració d’ampliació la mera ocupació d’una major
superfície en establiments públics, sense perjudici de la
seva consideració com a modificació substancial per
concórrer-hi altres supòsits que els que preveu aquest
apartat.
b) La nova emissió de contaminants o impactes que
impliquin una molèstia potencial al veïnat.

c) Canvis en la capacitat pel que fa al nombre d’usuaris
que suposin l’execució de noves instal·lacions o el
compliment de noves condicions legalment exigibles.
4. Són modificacions importants les que no tenen el caràcter
de substancial per la seva menor incidència, per la qual cosa
és suficient que el projecte tècnic es refereixi a la part
afectada per la modificació.
Tindran aquesta consideració totes les modificacions,
incloses les que suposin la implantació de noves activitats,
sempre que no puguin tenir la consideració de modificació
substancial ni de simple.
5. Són modificacions simples les que no comprèn l’apartat
3 anterior i que impliquin obres de tècnica senzilla i escassa
entitat constructiva o obres d’edificació que no necessiten
projecte, d’acord amb la normativa d’ordenació de
l’edificació, sempre que no afectin les instal·lacions
existents o n’afectin només una.
A aquests efectes, s’entén que la modificació només
afecta una instal·lació encara que per executar-la es vegin
afectades parcialment instal·lacions que donen servei o es
trobin vinculades a la instal·lació que es modifica.
6. Les modificacions regulades als apartats anteriors s’han
d’ajustar a allò que preveu la normativa sectorial vigent en
el moment de l’obtenció del títol habilitant que legitimi la
modificació, d’acord amb els criteris següents:
a) Les modificacions importants i les simples no
requeriran l’adaptació a la normativa vigent de les
instal·lacions existents que no són objecte de la
modificació, tret que la normativa sectorial estableixi
expressament el contrari.
b) Quan es dugui a terme una modificació substancial,
resultarà exigible l’adaptació de les instal·lacions existents
a la normativa vigent.
c) L’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent
s’ha de fer d’acord amb la normativa sectorial en cada cas
per a les instal·lacions existents. Quan l’aplicació d’aquesta
normativa resulti inviable tècnicament o econòmicament,
s’han de permetre solucions tècniques alternatives sempre
que proporcionin un nivell d’eficàcia equivalent per tal de
garantir l’objecte de la llei.
7. Les modificacions de la instal·lació d’una activitat
subjecta al règim d’autorització ambiental integrada que
compleixi els criteris de l’article 10.4 del Reial decret
legislatiu 1/2016 o de la norma que el substitueixi, s’han de
considerar modificacions substancials de l’autorització; en
cas contrari, s’han de considerar modificacions no
substancials.”
Article vuitè
L’article 15 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 15
Vinculació obres-activitats en les activitats permanents
1. Quan l’edificació d’un immoble es destini específicament
a una o a diverses activitats amb unes característiques
determinades i un o diversos usos específics, l’obra i
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l’activitat s’han de tramitar en un únic procediment per
adequar-les als nivells de seguretat, salubritat i medi
ambient adients, i per garantir el compliment de la
normativa urbanística. Aquest procediment pot constar de
projectes integrats o de projecte d’activitat i projecte d’obra
degudament coordinats, que garanteixin el compliment de
la normativa d’activitats i urbanística.
Quan es tracti d’edificis amb diverses activitats o
establiments físics susceptibles d’activitats per determinar
o d’un centre col·lectiu, el permís d’instal·lació ha
d’incloure la realització de les obres i les infraestructures
comunes.
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L’article 16 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 16
Segregacions
Les divisions, segregacions o qualsevol altra operació o
negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti
un increment del nombre d’establiments respecte dels
autoritzats hauran d’obtenir l’autorització corresponent,
d’acord amb la normativa urbanística.”
Article desè

2. Requereixen l’obtenció de la llicència urbanística, sense
que sigui necessari per tant un permís d’instal·lació o una
comunicació prèvia de les que preveu aquesta llei:
a) La construcció d’edificis d’una sola planta on
cadascun dels establiments físics susceptibles d’activitats
per determinar només comparteixin la paret mitgera i
sempre que el projecte d’obra compleixi les condicions de
l’apartat 3 següent.
b) La construcció d’edificis l’ús predominant dels quals
sigui el residencial i en els quals es prevegi la construcció
d’establiments físics susceptibles d’activitats per
determinar.
c) La construcció d’edificis l’ús predominant dels quals
sigui el residencial i en els quals es prevegi la construcció
d’aparcaments.
d) Les obres de manteniment dels edificis destinats
predominantment o no a l’exercici d’activitats, quan
aquestes obres no suposin la modificació de les condicions
dels títols habilitants de les activitats existents, incloses les
infraestructures comunes.
e) La reforma o modernització d’edificis l’ús
predominant dels quals sigui el residencial i en els quals
s’ubiquin establiments físics on es desenvolupen activitats,
sempre que les obres no afectin les instal·lacions d’aquestes
activitats.
3. Per a l’atorgament de les llicències urbanístiques en els
casos de les lletres a) i b) anteriors, el projecte d’obra que
es presenti ha d’incorporar el contingut que sobre aquests
tipus d’actuació preveu l’annex II. Aquest contingut es pot
presentar també com a documentació tècnica annexa al
projecte bàsic.
4. Per a l’atorgament de les llicències urbanístiques en el
cas de la lletra c) anterior, el projecte d’obra que es presenti
ha d’incorporar el contingut que sobre aquest tipus
d’actuació preveu l’annex II, que es pot presentar també
com a documentació tècnica annexa al projecte bàsic, tret
que es presenti ja el projecte d’activitat de l’aparcament
complet. Si no s’ha presentat abans, el projecte d’activitat
de l’aparcament s’ha de presentar juntament amb el
d’execució de l’obra. Per a l’inici i exercici de l’activitat
d’aparcament s’ha de presentar la corresponent declaració
responsable d’acord amb l’article 45.
5. Serà nul·la de ple dret qualsevol llicència urbanística que
s’atorgui en contra d’allò que preveuen els apartats
anteriors.”
Article novè

La lletra b) de l’article 24.1 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificada de la manera següent:
“b) Queda prohibida l’entrada i la permanència de
menors de setze anys en activitats recreatives musicals, com
ara sales de festa, sales de ball, discoteques, cafès concert
i similars. Excepcionalment i fins a les 2:00 hores, es
permetrà l’entrada i la permanència de menors d’edat
d’entre catorze i setze anys sempre que vagin acompanyats
de persones adultes autoritzades pels pares o tutors que
vetllin per la seva integritat física i moral.
S’exclouen d’aquesta limitació les sales amb
autorització de sessions per a menors d’edat o sales de
joventut, on es permetrà l’entrada i la permanència de
majors de catorze anys i no majors de devuit.”
Article onzè
L’apartat 4 de l’article 25 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificat de la manera següent:
“4. A partir de l’hora de tancament, les persones titulars o
promotores de les activitats d’espectacles públics,
recreatives i d’establiments públics han de complir les
obligacions següents:
a) Deixar de servir begudes i altres serveis.
b) Aturar la música.
c) Impedir l’entrada d’usuaris.
d) Demanar als usuaris que abandonin l’establiment en
un termini raonable que en cap cas no podrà ser superior a
vint minuts.
e) Deixar d’executar qualsevol espectacle, joc o similar.
f) Encendre la il·luminació.”
Article dotzè
L’apartat 1 de l’article 28 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificat de la manera següent:
“1. Sens perjudici de les normes reguladores dels
mecanismes de cooperació entre les distintes
administracions, si l’administració competent corresponent
no disposa de personal qualificat per emetre els informes
jurídics o administratius o de personal tècnic competent, pot
sol·licitar la cooperació a la qual es refereix aquest títol per
dur a terme les actuacions següents:
a) Informar sobre els procediments i les actuacions
administratives dels permisos d’inici d’instal·lació de les
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activitats, de les mesures preventives, correctores i de
control complementàries.
b) Practicar visites de comprovació i d’inspecció.
c) Practicar les actuacions tècniques o jurídiques
necessàries per tramitar els expedients.”
Article tretzè
L’article 34 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 34
Comissió Tècnica d’Activitats de les Illes Balears
1. La Comissió Tècnica d’Activitats de les Illes Balears
(CTAIB) és l’òrgan consultiu d’estudi, de coordinació i
d’assessorament de les administracions autonòmica, insular
i local en la matèria regulada per aquesta llei, adscrit a la
comunitat autònoma de les Illes Balears a través de la
conselleria competent en matèria d’activitats classificades
i espectacles públics.
L’estructura, el funcionament i la composició de la
CTAIB, que com a mínim comptarà amb representants de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, dels consells insulars i dels municipis, es determina
d’acord amb les disposicions reglamentàries corresponents.

b) Presentar una declaració responsable davant
l’administració competent, en els termes que preveu el
capítol III.
2. La instal·lació d’una activitat o la modificació d’una
instal·lació existent, comporti o no l’execució d’obres, s’ha
de regir per allò que determina aquesta llei i la resta de
normativa sectorial que hi sigui d’aplicació i,
supletòriament en allò que es refereixi a obres, per la
normativa urbanística.
3. Excepte per al cas d’innòcues, que s’han de regir per allò
que preveu l’article 36, per dur a terme una nova
instal·lació o la modificació d’una d’existent s’ha de
disposar del títol habilitant corresponent, que s’obtindrà per
la mera presentació d’una comunicació prèvia o per
l’obtenció del permís d’instal·lació, sempre en els termes
que preveu aquesta llei. Aquest títol habilitant faculta per
realitzar les obres vinculades a la instal·lació i substitueix
els títols habilitants que preveu amb caràcter general la
normativa urbanística.
4. Les disposicions de caràcter general d’àmbit municipal
que desenvolupin els procediments que regula aquest títol
només podran exigir documentació addicional a la prevista
en aquesta llei quan així ho determini la legislació sectorial
o quan es justifiqui per raons d’interès públic.

2. Les atribucions de la CTAIB són les següents:
a) Emissió d’informes sobre les disposicions de caràcter
general específiques que s’hagin de dictar en
desenvolupament d’aquesta llei.
b) Formulació de propostes i d’informes sobre
interpretació, aplicació i modificació de les disposicions
que regulen les activitats.
c) Elaboració de recomanacions i guies d’actuació per
a les administracions públiques en relació amb les
competències sobre activitats classificades i espectacles
públics.
d) Emissió d’informes d’acord amb la disposició
transitòria novena d’aquesta llei.”
Article catorzè
El títol IV de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“TÍTOL IV
PROCEDIMENT APLICABLE A LES ACTIVITATS
PERMANENTS I A LES SEVES MODIFICACIONS
Capítol I
Disposicions generals
Article 35
Exercici d’activitats permanents
1. Per exercir una activitat permanent de les que preveu
aquesta llei és necessari:
a) Comptar amb les instal·lacions necessàries per dur a
terme l’activitat, que han de complir amb allò que
determina aquesta llei i la resta de normativa sectorial que
hi sigui d’aplicació.

Article 35 bis
Certificació de verificació documental
1. Per tal d’agilitar els procediments d’obtenció del permís
d’instal·lació, amb caràcter previ a la presentació de la
sol·licitud, el promotor podrà obtenir un certificat emès pels
col·legis professionals o altres corporacions de dret públic
amb què l’ajuntament subscrigui el conveni corresponent,
acreditatiu de la verificació de la documentació.
2. La verificació ha de consistir en la revisió tècnica,
l’informe i la validació del projecte bàsic i el preliminar de
l’activitat i la resta de documentació que ha d’acompanyar
la sol·licitud, la qual ha d’incloure, així mateix, la
suficiència i la idoneïtat de la documentació, per als fins de
l’autorització i la seva adequació a tota la normativa
aplicable a l’activitat per desenvolupar.
3. La sol·licitud del permís d’instal·lació que s’acompanyi
del certificat regulat en aquest article, juntament amb la
resta de documentació exigida, s’ha d’admetre a tràmit, i
això no impedirà que l’òrgan competent per a la tramitació
efectuï els requeriments d’esmena que corresponguin, si
amb posterioritat es detectassin insuficiències o deficiències
que siguin esmenables.
4. L’interessat pot optar per presentar la sol·licitud i la
documentació exigida per a l’obtenció del permís
d’instal·lació sense acompanyar el certificat regulat en el
present article, i en aquest cas la verificació s’ha d’efectuar
en el si del procediment per a l’obtenció d’aquell, d’acord
amb allò que preveu aquesta llei.
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Capítol II
Instal·lació de l’activitat

un certificat o un document que acrediti que el director o la
directora de l’obra n’assumeix la direcció.

Article 36
Activitats que no requereixen permís d’instal·lació

2. Quan per a la instal·lació sigui necessària l’execució
d’obres, l’administració competent ha d’autoritzar les obres
i la instal·lació en una única resolució d’acord amb allò que
estableixen els articles següents i la resta de normativa que
hi sigui aplicable.

1. La instal·lació d’activitats innòcues, així com les seves
modificacions, no precisa de cap actuació davant
l’administració competent en matèria d’activitats, sense
perjudici d’allò que disposa l’article 45 pel que fa a l’inici
i l’exercici de l’activitat. No obstant l’anterior, quan la
instal·lació impliqui la realització d’obres, aquestes s’han
de subjectar a allò que determina la normativa urbanística.
2. La instal·lació d’activitats menors, així com les seves
modificacions, requereix la presentació d’una comunicació
prèvia davant l’administració competent, a la qual s’ha
d’adjuntar la documentació següent:
a) Projecte d’activitats que contengui la fitxa resum,
d’acord amb allò que preveu l’article 39. No obstant això,
quan es tracti de modificacions simples, és suficient
presentar una descripció de les modificacions que s’han de
realitzar, incloses les obres, si n’hi ha, i el pressupost.
b) Quan es tracti d’obres d’edificació que afectin la
seguretat estructural però no necessitin projecte d’acord
amb la normativa d’ordenació de l’edificació, és necessari
un certificat o un document que acrediti que el director o la
directora de l’obra n’assumeix la direcció.
3. No obstant l’apartat anterior, serà d’aplicació el que es
determina en l’article següent quan es tracti d’instal·lacions
que:
a) Es facin en domini públic o en sòl rústic protegit o
afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en
matèria de patrimoni històric, excepte que es tracti de
modificacions simples.
b) Necessitin la redacció d’un projecte tècnic, d’acord
amb la normativa d’ordenació de l’edificació.
4. Sense perjudici d’allò que es disposa en els apartats
anteriors, la instal·lació d’aquestes activitats requereix
l’obtenció de les autoritzacions sectorials que resultin
exigibles, inclosa, si escau, la declaració d’interès general
quan ho determini la normativa urbanística. En qualsevol
cas, per a l’inici i l’exercici de l’activitat s’han de sotmetre
a allò que disposa l’article 45 d’aquesta llei.
Article 37
Activitats que requereixen permís d’instal·lació
1. Necessiten permís d’instal·lació les instal·lacions per a
activitats majors i les que preveu l’apartat tercer de l’article
anterior, així com les seves modificacions.
No obstant l’anterior, quan es tracti de modificacions
simples en activitats majors, aquestes es podran dur a terme
amb la prèvia presentació d’una comunicació prèvia en la
qual s’indiquin les modificacions que s’han de fer i, en cas
d’haver d’executar obres, la seva descripció i el pressupost.
En tot cas, quan es tracti d’obres d’edificació que afectin la
seguretat estructural però no necessitin projecte, d’acord
amb la normativa d’ordenació de l’edificació, serà necessari

Article 38
Inici de la tramitació del permís d’instal·lació
1. La sol·licitud de permís d’instal·lació, quan no s’han de
fer obres, s’ha de presentar davant l’administració
competent i ha d’anar acompanyada de:
a) Projecte d’activitat d’acord amb l’annex II.
b) Pagament dels tributs corresponents.
2. Quan s’han de fer obres, la sol·licitud del permís
d’instal·lació s’ha de presentar davant l’administració
competent i s’ha d’acompanyar de:
a) Projecte o projectes tècnics d’acord amb allò que
estableix l’article 39.
b) La documentació ambiental requerida per la
normativa balear d’avaluació ambiental, si escau.
c) Pagament dels tributs corresponents.
3. El titular ha d’indicar el termini màxim en el qual preveu
iniciar la instal·lació i l’obra, i el termini màxim que preveu
per instal·lar i executar l’obra. En el cas que no s’hagi
indicat o que els terminis indicats siguin superiors, serà de
6 mesos i 36 mesos, respectivament. No obstant això, es
podran prorrogar els terminis per una sola vegada,
mitjançant la presentació d’una comunicació prèvia abans
del venciment dels terminis corresponents.
Tenen dret a obtenir una segona i darrera pròrroga del
termini de finalització de les instal·lacions i obres, per la
meitat del termini establert a la primera pròrroga, si la
sol·liciten d’una manera justificada, sempre que el
coeficient de construcció executat sigui almenys del 50% i
estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors
incloses, i tot això es reflecteixi en un certificat de la
direcció facultativa de l’obra o instal·lació.
4. Quan el permís d’instal·lació s’hagi obtingut mitjançant
la presentació d’un projecte bàsic i un projecte preliminar
d’activitats, és preceptiu que, en el termini màxim de sis
mesos des de la seva concessió, es presenti el projecte
d’execució d’obra i el d’activitats, ajustats a les
determinacions d’aquells i a les condicions que pugui haver
fixat la llicència. També es pot optar per la presentació d’un
projecte integrat. La resolució d’atorgament del permís
d’instal·lació ha d’indicar expressament aquest deure, i la
manca de presentació d’aquests projectes dins aquest
termini n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels
efectes, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.
5. Per a l’inici i l’exercici de l’activitat s’ha d’estar sotmès
a allò que disposa l’article 45 d’aquesta llei.
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Article 39
Documentació tècnica
1. El projecte d’activitat ha de tenir, com a mínim, el
contingut que preveu l’annex II d’aquesta llei.
2. Als efectes prevists a l’article anterior, el promotor de la
instal·lació pot optar entre la presentació de:
a) Un projecte integrat d’obres i activitats.
b) Un projecte d’activitat i, si s’han de fer obres, un
projecte d’obres, ambdós complets i degudament
coordinats.
c) Quan es presenti un projecte d’obres bàsic, d’acord
amb les determinacions que per a aquest projecte fixa la
normativa tècnica de l’edificació, es pot presentar un
projecte preliminar d’activitats d’acord amb l’annex 2
d’aquesta llei o integrar el contingut d’aquest en el projecte
bàsic, tot això sense perjudici del que indica l’apartat 4 de
l’article anterior.
d) Quan s’hagin d’executar obres que no precisin de la
redacció d’un projecte tècnic, d’acord amb la normativa
d’ordenació de l’edificació, la descripció d’aquestes es pot
incloure dins del projecte d’activitats o presentar-se com a
documentació annexa.
Article 40
Consulta sobre la normativa d’aplicació en matèria
d’activitats
Qualsevol persona pot dirigir-se a l’administració
competent per tal que aquesta l’informi sobre la normativa
municipal d’aplicació, inclosa també la urbanística, respecte
de la instal·lació i l’exercici d’una o diverses activitats en
una determinada ubicació. Les consultes s’han de respondre
per escrit en un termini màxim d’un mes des de la seva
sol·licitud i la resposta tindrà una validesa de sis mesos,
durant els quals vincula l’ajuntament, tret que la normativa
urbanística aplicable hagi suspès l’atorgament de llicències.
Article 41
Procediment d’atorgament del permís d’instal·lació
1. L’òrgan competent té quatre mesos des de la presentació
de la documentació per resoldre el permís d’instal·lació
quan es tracti d’activitats incloses en els annexos I i II de la
Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les
Illes Balears, i té dos mesos per resoldre en els altres casos.
2. De forma prèvia a resoldre, l’òrgan competent ha de:
a) Comprovar que la documentació és la que exigeix la
normativa.
b) Comprovar que l’ús és compatible amb la normativa
urbanística i amb la resta de normativa que hi sigui
d’aplicació. Si l’activitat que es pretén implantar no s’ajusta
als usos prevists en el planejament urbanístic, l’òrgan
competent ha de denegar el permís d’instal·lació de
l’activitat.
c) Sotmetre els projectes presentats, així com la
documentació ambiental, si escau, al tràmit d’informació
pública per un termini de deu dies, quan es tracti de la
implementació de noves activitats permanents majors o
l’ampliació de les existents. Quan requereixi avaluació

d’impacte ambiental el termini ha de ser de trenta dies,
perquè les persones físiques o jurídiques, les associacions,
les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades hi
formulin les observacions que considerin pertinents.
L’obertura del període d’informació pública s’ha d’anunciar
en la seu electrònica de l’administració competent i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
d) Sol·licitar, si escau, informes concurrents i la
declaració d’impacte ambiental. La sol·licitud de declaració
d’impacte ambiental i d’altres informes o acords vinculants
suspèn els terminis, d’acord amb l’article 22.1 de la Llei
39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o amb la norma que
el substitueixi.
3. En tot cas, en el moment de dictar la resolució expressa,
ha de constar en el procediment l’informe tècnic i jurídic
corresponent sobre l’adequació de l’acte pretès al que
preveu la normativa d’aplicació.
Si un cop transcorregut el termini que estableix l’apartat
1 no s’ha dictat i notificat una resolució expressa a la
persona interessada, es pot entendre estimada per silenci
administratiu la sol·licitud del permís d’instal·lació de
l’activitat, excepte en els casos en què la normativa
específica estableixi el contrari en matèria d’obres.
Article 42
Activitats en edificis catalogats o protegits
En edificis catalogats o protegits per un instrument de
planejament general i que no es trobin protegits de
conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni, quan
les característiques arquitectòniques no permetin el
compliment ple de les condicions tècniques exigides en la
normativa vigent, es poden proposar i adoptar solucions
tècniques alternatives que han de garantir, a més de
l’objecte de la llei, els valors que n’han motivat la
catalogació o protecció.
Article 43
Resolució
1. La resolució que dicti l’administració competent per
atorgar el permís d’instal·lació de l’activitat ha de
consignar, a més de les condicions requerides per les
disposicions vigents o les que l’òrgan competent estimi
oportú introduir, els extrems següents:
a) En cap cas no es pot iniciar l’activitat sense haver
presentat de manera completa la documentació que exigeix
el capítol III d’aquest títol.
b) La realització de proves de funcionament parcials o
totals, si s’escau.
c) La realització de controls o d’inspeccions en la fase
d’execució d’obres o instal·lació, si s’escau.
2. Quan hi hagi obres que necessitin projecte, d’acord amb
la normativa d’ordenació de l’edificació, s’han de fixar les
determinacions que exigeix la normativa urbanística
aplicable.

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019
Article 44
Modificacions
instal·lacions

durant l’execució

de

les

obres

o

1. La realització de canvis en relació amb les obres o
instal·lacions autoritzades o que han estat objecte de
comunicació prèvia suposa la necessitat d’instar la
modificació del permís d’instal·lació, si s’escau, o de
modificar la comunicació prèvia indicant els canvis per
realitzar.
2. Quan es tracti d’actuacions subjectes a un permís
d’instal·lació, el promotor ha de suspendre l’execució de les
obres i instal·lacions fins que s’autoritzin les modificacions
preteses quan la modificació que es vol realitzar comporta
alteració de les condicions d’ús del sòl, alçària, volum,
situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades.
La normativa d’aplicació a aquest tipus de modificacions és
la vigent en el moment de l’atorgament de la modificació
del permís d’instal·lació o de realització de la modificació
de la comunicació prèvia.
3. Pel que fa a la resta de modificacions, el promotor pot
demanar en qualsevol moment la modificació del permís
d’instal·lació o presentar la modificació de la comunicació
prèvia, segons pertoqui. Quan s’insti la modificació del
permís d’instal·lació, no es podrà presentar la declaració
responsable d’inici de l’activitat fins que no s’hagi
autoritzat aquesta modificació. La normativa d’aplicació a
aquest tipus de modificacions és la vigent en el moment de
l’atorgament del permís d’instal·lació inicial o de
realització de la primera comunicació prèvia.
No obstant això, quan les modificacions que es realitzin
només afectin el projecte d’activitats i no tenguin caràcter
substancial d’acord amb allò que fixa l’article 11, serà
suficient comunicar aquesta circumstància en la presentació
de la declaració responsable d’inici de l’activitat que preveu
l’article 45.
Capítol III
Inici i exercici de l’activitat
Article 45
Inici i exercici de les activitats
1. L’inici i l’exercici d’una activitat innòcua només
requereixen la presentació a l’òrgan competent d’una
declaració responsable del titular en la qual s’identifiqui
l’activitat que s’ha de dur a terme i que declari que
l’activitat es troba compresa dins de les del títol III de
l’annex de la llei i que es compleix amb la normativa vigent
que hi resulti d’aplicació.
2. L’inici i l’exercici d’una activitat major o menor
requereixen la presentació a l’ajuntament d’una declaració
responsable del titular en la qual s’identifiqui l’activitat que
s’ha de dur a terme i que es compleix amb la normativa
vigent que en resulti d’aplicació. Juntament amb la
declaració s’ha de presentar:
a) Certificació d’un tècnic o una tècnica competent que
acrediti que la instal·lació s’ha executat de conformitat amb
el projecte d’activitats que s’ha comunicat a l’ajuntament o
que s’ha autoritzat, segons els casos, amb la normativa que
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sigui d’aplicació i, si s’escau, amb les condicions fixades en
la llicència, tot això sense perjudici de comunicar les
circumstàncies a les quals es refereix el segon paràgraf de
l’article 44.3. En tots els casos s’han d’adjuntar al certificat
els plànols de l’estat final de la instal·lació.
b) Si s’han realitzat obres que necessitin projecte,
d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, s’ha de presentar
també la certificació del tècnic director o la tècnica
directora de l’obra acreditant l’execució d’aquesta d’acord
amb el projecte autoritzat.
3. Les declaracions responsables regulades en els apartats
anteriors s’han d’acompanyar, si escau, amb el document
acreditatiu del pagament dels tributs que es meritin.
4. La presentació de la declaració responsable substitueix
la llicència urbanística d’ocupació o primera utilització. A
aquests efectes, l’administració ha d’emetre, a sol·licitud de
l’interessat, un certificat de no-necessitat d’aquesta llicència
per tal que es pugui procedir a la contractació definitiva de
serveis, sens perjudici de l’exigència d’altres documents
d’acord amb la normativa que hi resulti aplicable.
5. No és necessari presentar la documentació que fixa
l’apartat 2 quan es presenti una declaració responsable per
reiniciar una activitat suspesa per raons de temporalitat en
els casos d’activitats de servei vinculades a l’ocupació del
domini públic, com és el cas dels serveis de temporada a les
platges i altres d’anàlegs. En aquests casos, en la declaració
responsable s’ha de fer esment que no s’ha produït cap
modificació substancial respecte de la instal·lació inicial.
Article 46
Efectes de la presentació de la declaració responsable
1. La presentació de la declaració responsable d’acord amb
allò que preveu l’article anterior faculta per a l’inici i
l’exercici de l’activitat, sens perjudici d’allò que indica
l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015 o la norma que
el substitueixi.
2. Així mateix, la presentació de la declaració responsable
determinarà la tramesa, per part de l’òrgan competent, del
contingut d’aquesta i de la documentació preceptiva al
Registre Autonòmic d’Activitats d’acord amb allò que
estableix l’article 32 o la norma que el substitueixi.
Aquesta tramesa s’ha de fer de forma telemàtica d’acord
amb la normativa reglamentària reguladora del Registre i en
el termini màxim de 15 dies comptadors des de la
presentació de la declaració. Si l’administració competent
detecta mancances en la declaració o en la documentació
aportada, ha de requerir el titular per tal que esmeni les
deficiències en el termini màxim de 10 dies, i restarà
interromput el termini per trametre la documentació al
Registre, sense perjudici que pugui resultar d’aplicació el
que preveu l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015.
3. Si transcorregut el termini anterior de 15 dies
l’administració competent no ha tramès les dades i la
documentació preceptiva al Registre Autonòmic
d’Activitats, el titular de l’activitat pot instar directament la
inscripció en el Registre, tret dels casos en què se li hagin
notificat defectes o mancances en la declaració presentada
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que interrompin el termini d’inscripció. A aquest efecte, el
titular ha de presentar una còpia de la declaració
responsable i de la resta de la documentació que hagi
presentat a l’administració competent i l’activitat quedarà
inscrita al Registre Autonòmic d’Activitats a tots els
efectes. De la inscripció efectuada, l’òrgan gestor del
Registre n’ha de donar compte a l’administració competent
als efectes que pertoquin.
Capítol IV
Supòsits especials
Article 47
Instal·lació d’infraestructures comunes
1. En un establiment físic susceptible d’activitats per
determinar o en el qual es preveu la implantació de
diferents instal·lacions per a activitats específiques, només
es pot fer l’inici d’instal·lació d’una activitat específica amb
l’atorgament previ del permís d’instal·lació de les
infraestructures comunes de l’establiment, d’acord amb les
disposicions del capítol II d’aquest títol.
2. L’inici i l’exercici d’una activitat específica i
determinada que pertanyi a unes infraestructures comunes
resten condicionats a:
a) Presentar prèviament la declaració responsable d’inici
i exercici de les infraestructures comunes.
b) Presentar una declaració responsable en els termes
que preveu l’article 45.
Article 48
Activitats en espais compartits
1. Les instal·lacions per a activitats en espais compartits
requereixen d’un permís d’instal·lació per implementar-les.
Una vegada finalitzada l’execució, el titular de la
instal·lació ha de presentar una declaració responsable en
la qual s’identifiquin les activitats que es poden dur a terme
a les instal·lacions i en què es manifesti que es compleix
amb la normativa vigent que en resulti d’aplicació.
Juntament amb la declaració s’ha de presentar la
documentació que preveu l’article 45.2.
2. Per a l’inici i l’exercici d’activitats en espais compartits
és necessari presentar una declaració responsable en la qual
s’identifiqui l’activitat que s’ha de dur a terme, que aquesta
es troba inclosa entre les activitats susceptibles per dur a
terme en aquell espai i que es compleix amb la normativa
vigent que en resulti d’aplicació.
Capítol V
Revisions tècniques d’activitats permanents
Article 49
Obligació de fer revisions tècniques periòdiques en
activitats permanents
1. Sense perjudici de les inspeccions a què siguin sotmeses
les activitats en qualsevol moment per part de les
administracions competents, els titulars de les activitats han
de fer una revisió tècnica periòdica en els terminis següents:

a) En el cas de les noves activitats majors, la primera
revisió s’ha de fer en els primers tres anys comptadors des
de l’inici de l’activitat; la segona, als vuit anys de l’inici de
l’activitat; i les successives, cada cinc anys.
b) En el cas de les noves activitats menors la primera
revisió s’ha de fer en els primers cinc anys comptadors des
de l’inici de l’activitat; la segona, als quinze anys de l’inici
de l’activitat; i les successives, cada deu anys.
c) Quan es tracti d’activitats existents que disposin de la
revisió tècnica favorable que preveu la disposició transitòria
onzena d’aquesta llei, s’han de revisar cada deu anys
comptadors des de la data d’inscripció en el Registre
d’Activitats.
2. Als efectes del còmput dels terminis de l’apartat anterior,
també té la consideració d’inici de l’activitat la realització
de modificacions substancials que preveu l’article 11.
3. Quan es tracti d’activitats en espais compartits és el
titular de la instal·lació l’obligat a fer les revisions
periòdiques que preveu aquesta llei.
Article 50
Revisions tècniques periòdiques d’activitats
1. La redacció de l’informe que resulti de la revisió tècnica
de l’activitat l’ha de dur a terme una ECAC o un tècnic o
una tècnica competent, i ha de constar de:
a) Descripció de l’estat actual acompanyada de
fotografies interiors i exteriors de l’establiment.
b) Valoració del manteniment de les condicions de la
instal·lació d’acord amb la normativa que resulti
d’aplicació. A aquest efecte ha de recollir les revisions o
inspeccions sectorials a que s’hagi sotmès l’activitat.
c) Determinació de les situacions o característiques que
puguin implicar un risc greu per a les persones o els béns,
o molèsties a terceres persones, amb indicació de les
mesures correctores que s’han d’adoptar.
2. La revisió tècnica s’ha de presentar a l’administració
competent, la qual, si és desfavorable, ha d’atorgar un
termini no inferior a dos mesos per esmenar les deficiències
observades o implementar les mesures indicades a
l’informe, tot això sense perjudici de la responsabilitat del
titular davant la possible comissió d’infraccions
evidenciades per l’informe. De la presentació de l’informe
i de les ulteriors incidències s’ha de donar compte al
Registre Autonòmic d’Activitats.
3. El deure que preveu l’article anterior s’ha d’entendre
plenament complert amb la presentació d’una revisió
tècnica favorable en els termes indicats als apartats
anteriors.”
Article quinzè
El títol V de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
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“TÍTOL V
LES ACTIVITATS ITINERANTS

CE sempre que se’n justifiquin la idoneïtat i l’àmbit
d’aplicació.

Capítol I
Disposicions específiques per a les activitats itinerants

2. En el cas d’existir normes UNE que defineixin tant la
seguretat de la maquinària o instal·lació com la seva
explotació, el projecte tipus pot substituir-se per una
certificació del compliment complet del contingut de la
norma de referència, emesa per un tècnic o una tècnica
competent i que no tengui una antiguitat superior a sis
mesos a la data de presentació de la declaració responsable
que preveu l’article 54.

Article 51
Instal·lació de les activitats itinerants
1. Les activitats itinerants poden ser:
a) D’entreteniment i oci, com ara les atraccions, jocs o
similars.
b) De servei, entenent com a tal qualsevol servei que es
faci en un vehicle, remolc o similar, degudament adaptat
per a aquesta finalitat, incloent la venda de productes que
són objecte de transformació o manipulació en la pròpia
instal·lació, com ara els menjars i supòsits anàlegs.
2. Les activitats itinerants requereixen per a la seva
instal·lació el compliment d’allò que disposa aquest títol i
es podran ubicar:
a) En domini públic.
b) En el marc d’una activitat permanent el projecte
d’activitats de la qual no prevegi aquests tipus
d’instal·lacions.
c) En el marc d’una activitat no permanent autoritzada
d’acord amb aquesta llei.
d) En el marc d’actes dels que preveu l’article 2.5.
3. No tenen el caràcter d’activitats itinerants:
a) Les de comerç o serveis que no estiguin compreses en
l’apartat primer d’aquest article.
b) Els espectacles musicals o d’altres tipus.
c) Les recreatives musicals o similars.
d) Les atraccions o jocs que s’instal·len en el marc
d’una activitat permanent el projecte d’activitats de la qual
prevegi aquests tipus d’instal·lacions.

Capítol II
El Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants
Article 54
Declaració responsable per inscriure l’activitat itinerant en
el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants
1. El titular de l’activitat itinerant ha d’instar la inscripció
de l’activitat itinerant en el Registre Autonòmic d’Activitats
Itinerants mitjançant la presentació davant la conselleria
competent en matèria d’activitats i espectacles públics
d’una declaració responsable en la qual manifesta que
compleix els requisits establerts en la normativa vigent.
2. La declaració responsable s’ha d’acompanyar de:
a) La certificació que preveu l’article 53.2 o, quan no
se’n tingui, un exemplar del projecte tipus en format digital,
subscrit pel tècnic redactor o la tècnica redactora, redactat
segons l’annex II d’aquesta llei.
b) Si s’escau, manual de la persona usuària,
d’instal·lació o de manteniment del fabricant.
c) En el cas d’activitats itinerants majors, la certificació
de l’ECAC d’acord amb el que preveu l’annex II d’aquesta
llei.

Article 52
Obligacions del titular

3. Qualsevol modificació de l’activitat s’ha de comunicar al
Registre i ha d’aportar la documentació que resulti
preceptiva d’acord amb l’abast de la modificació i en els
termes que preveuen aquesta llei i la normativa de
desplegament.

La instal·lació i l’exercici d’activitats itinerants
requereix el compliment de les obligacions següents:

Article 55
Inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants

a) El titular ha de complir amb allò que estableix aquest
títol i la resta de normativa que sigui d’aplicació atenent el
tipus d’instal·lació.
b) La instal·lació d’una activitat itinerant en el territori
de les Illes Balears requereix la prèvia inscripció d’aquesta
en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants, en la
forma que determina l’article 54.
c) De forma prèvia a la instal·lació de l’activitat ha de
presentar una declaració responsable davant l’ajuntament,
en els termes que preveu l’article 56.

La conselleria competent en matèria d’activitats i
espectacles públics del Govern de les Illes Balears, una
vegada presentada la declaració responsable, ha d’inscriure
l’activitat en la Secció II del Registre Autonòmic
d’Activitats en un termini màxim de quinze dies. A
continuació, s’ha de lliurar al titular una certificació
acreditativa de la inscripció en el Registre, en la qual ha de
figurar el número de l’activitat i s’ha d’especificar si es
tracta d’una activitat major, menor o innòcua.
Si en aquest termini es detectessin omissions o
inexactituds en relació amb la documentació presentada,
s’ha de requerir al titular per tal que les esmeni en un
termini màxim de deu dies. Aquest requeriment interromp
el termini per a la inscripció. Si el titular no esmena les
deficiències detectades en el termini fixat, s’ha de dictar
una resolució denegant la inscripció al Registre.

Article 53
Marcat CE i normes UNE d’aplicació
1. En el cas que hi hagi apartats del projecte tipus coberts
per un marcat CE, el projecte tipus pot justificar les
condicions que pertoquin invocant l’acreditació del marcat

10158

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

Capítol III
Instal·lació, inici i exercici de les activitats itinerants

i s’ha de fer esment del número de registre de l’activitat, el
lloc o llocs d’instal·lació i les dates d’inici i finalització.

Article 56
Declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici de
l’activitat itinerant

6. No és necessària la presentació de la declaració
responsable que preveu aquest article per a la instal·lació
d’activitats itinerants menors en el marc d’actes dels que
preveu l’article 2.5, sense perjudici del compliment, per
part del titular, de la normativa que sigui d’aplicació, la
qual cosa s’ha de garantir a més per la supervisió d’un
tècnic o una tècnica competent o un professional acreditat
o una professional acreditada.

1. El titular que pretengui instal·lar i iniciar una activitat
itinerant ha de presentar davant l’ajuntament corresponent
una declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici
d’activitat en la qual identifiqui l’activitat amb el número de
registre i declari el següent:
a) Complir els requisits que estableix la normativa
vigent en les activitats itinerants, especialment que
l’activitat no ha sofert cap modificació amb relació al
projecte tipus inscrit i que disposa de la pòlissa
d’assegurança.
b) Mantenir els requisits i les condicions de la lletra
anterior durant tota la vigència i tot l’exercici d’activitat.
c) Comunicar el lloc o llocs d’instal·lació i les dates
d’inici i finalització de l’activitat.
d) Indicar, quan sigui necessari, la connexió de
l’activitat a serveis públics, com ara electricitat o
clavegueram, i declarar que compleix amb les
especificacions legalment exigibles.
e) Disposar de l’autorització de l’organisme competent
quan s’ubiqui en el domini públic.
f) Complir amb la normativa municipal.
2. La presentació de la declaració responsable només
faculta per instal·lar l’activitat. L’inici i l’exercici d’aquesta
resten condicionats a la presentació a l’ajuntament d’un
certificat tècnic final de muntatge subscrit per un tècnic o
una tècnica competent, que acrediti que la instal·lació s’ha
fet d’acord amb el projecte tipus, així com que s’han
adoptat totes les condicions de seguretat segons la
normativa sectorial d’aplicació. S’han de fer constar a la
certificació les particularitats en la instal·lació que
difereixin de les indicades en el projecte tipus, que en cap
cas no poden suposar una minva en les condicions de
seguretat.
En el cas de les activitats itinerants menors, no és
necessari aquest certificat quan es disposi de l’acreditació
professional corresponent o quan es determini
reglamentàriament, la qual cosa ha de constar expressament
en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants.
3. Als efectes prevists a l’apartat anterior, la conselleria
competent en matèria d’activitats i espectacles públics pot
regular l’atorgament de l’acreditació professional en les
activitats itinerants menors, la qual facultarà per instal·lar
l’activitat sense necessitat d’un certificat subscrit per una
tècnica o un tècnic competent.
4. En el cas de les activitats itinerants innòcues, la
presentació de la declaració responsable que preveu
l’apartat primer faculta per a la instal·lació, l’inici i
l’exercici d’activitat.
5. L’ajuntament ha de deixar constància, per mitjans
telemàtics i en un termini màxim de tres dies, de la
presentació de les declaracions responsables que preveu
aquest article al Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants,

Article 57
Documentació que s’ha de tenir obligatòriament en el lloc
on es desenvolupi l’activitat itinerant
En el lloc on estigui emplaçada l’activitat itinerant ha
d’haver-hi els documents següents, tret que es puguin
consultar telemàticament en el Registre Autonòmic
d’Activitats Itinerants:
1. Un exemplar del projecte tipus inscrit en el Registre
Autonòmic juntament amb la documentació acreditativa
de la inscripció.
2. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el
justificant d’estar-ne al corrent de pagament.
3. Les autoritzacions sectorials pertinents.
4. Si s’escau, els manuals de l’usuari, d’instal·lació i de
manteniment.
Article 58
Revisions de les activitats itinerants
1. Sense perjudici de les inspeccions a què es sotmetin les
activitats itinerants en qualsevol moment, per part de les
administracions competents, els titulars de les activitats
itinerants han de realitzar una revisió tècnica que ha de
consistir en la comprovació del compliment complet de les
normes UNE quan resulti d’aplicació el que preveu l’article
53, o bé en l’acreditació del compliment dels punts que, a
aquest efecte, preveu l’annex 2 de la llei.
En el cas de les itinerants majors, la revisió ha
d’acreditar també que no s’han format microfissures
estructurals o altres danys per la fatiga del material, el mal
funcionament o per avaries en les estructures o els elements
en moviment que desplacin usuaris o suportin aquestes
estructures. A aquest efecte, s’han de realitzar assajos no
destructius de les peces que puguin resultar claus per a
l’estabilitat, com ara els elements dentats, rodaments, eixos,
passadors, perns, soldadures, perfils, tubs d’acer i similars.
2. Les revisions que preveu aquest article les pot fer una
ECAC i, en els casos de menors i innòcues, també un tècnic
o una tècnica competent. Les revisions s’han de presentar
al Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants. La
periodicitat de les revisions ha de ser la que indiqui el
fabricant i com a mínim serà cada sis anys, en les menors i
innòcues, i cada tres, en les majors.
En el cas de les atraccions, les revisions previstes al
paràgraf anterior les podrà fer també el seu fabricant.”
Article setzè
L’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 7/2013 ja esmentada
queda modificat de la manera següent:
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Article vintè
“2. L’ús urbanístic no queda afectat pel desenvolupament
d’activitats no permanents, quan una vegada desinstal·lada
l’activitat el sòl no hagi sofert obres o modificacions en el
terreny o en l’espai físic utilitzat.”
Article dissetè
L’article 60 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 60
Execució de les activitats no permanents
1. Les activitats no permanents poden ser majors, menors,
innòcues i de recorregut. La seva execució requereix
sempre l’obtenció prèvia de l’autorització de
l’administració competent en els termes que fixa aquesta
llei i sense perjudici de la resta d’autoritzacions que resultin
exigibles.
Els terminis d’antelació mínima de presentació de les
sol·licituds que preveuen els articles 67, 70 i 71 es poden
ampliar o reduir reglamentàriament o a través d’ordenances
municipals.
2. Pel que fa a les activitats no permanents de recorregut,
l’administració competent pot, prèvia audiència a les
entitats interessades i al públic en general, aprovar un
calendari de periodicitat anual en el qual es determinin les
dates o els períodes en els quals es poden desenvolupar
aquestes activitats. Qualsevol sol·licitud que no s’ajusti al
calendari aprovat es pot denegar sense cap altre tràmit.”
Article divuitè
L’article 62 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 62
Activitats no permanents en establiments físics on es
desenvolupen activitats sense títol habilitant
En els establiments on es dugui a terme una activitat que
no disposi del títol habilitant que la normativa li exigeix, no
s’hi pot atorgar l’autorització de cap activitat no permanent,
sens perjudici d’allò que disposa el títol IX d’aquesta llei.”

L’article 65 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 65
Activitats no permanents organitzades o promogudes per la
mateixa administració que té competència per autoritzar-les
1. En les activitats no permanents organitzades per la
mateixa administració que té competència per autoritzar-les,
la seva execució requerirà del corresponent acord de
l’òrgan competent, sense perjudici del compliment de la
normativa sectorial que hi resulti d’aplicació.
2. L’acord a què es refereix el paràgraf anterior pot ser
sobre una activitat determinada o sobre un conjunt
d’activitats en un període de temps, de forma que
l’ajuntament pot preveure i programar diferents activitats en
el seu àmbit territorial al llarg de l’any natural, com ara
festes patronals, fires periòdiques, festes de barriades i
similars. En aquest cas, serà possible fer una concreció
genèrica dels diferents actes que es podran fer en el marc de
cada un dels esdeveniments, i es fixaran normes i
paràmetres tècnics als quals s’hauran d’adherir, a través
d’una declaració responsable, les diferents entitats o
persones físiques i jurídiques que organitzin els actes. Serà
en tot cas l’administració competent la que haurà d’obtenir
les autoritzacions sectorials que resultin preceptives per a
cada cas.”
Article vint-i-unè
L’epígraf del capítol II del títol VI de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol II
Les activitats no permanents majors i menors”
Article vint-i-dosè
L’apartat 1 de l’article 67 de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 67
Sol·licitud d’autorització de l’activitat no permanent major
o menor

Article dinovè
L’article 64 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 64
Documentació de la qual s’ha de disposar obligatòriament
en el lloc on es desenvolupi l’activitat no permanent
En el lloc on es dugui a terme l’activitat s’ha d’exposar
al públic una còpia de la resolució d’autorització. En les
activitats de recorregut, la resolució l’ha de portar la
persona responsable. Aquesta persona assumeix, en el lloc
on es desenvolupi l’activitat, la responsabilitat sobre el
control, i ha de tenir, a disposició de la inspecció, còpies de
l’expedient, autoritzacions, contractes de tercers i certificats
tècnics corresponents.”

1. El titular que pretengui fer una activitat no permanent
major o menor, ha de presentar a l’administració competent
la sol·licitud d’autorització amb una antelació mínima de
trenta dies a la data prevista de realització, amb la
documentació següent:
a) Descripció de l’activitat que s’ha de dur a terme, en
la qual s’ha de posar de manifest si aquesta es realitza en un
establiment on es desenvolupa una activitat permanent.
b) Petició o acreditació d’exempcions, si s’escau.
c) Informe o autorització de les diferents
administracions concurrents afectades pel desenvolupament
de l’activitat, si s’escau.
d) Les dates d’inici i finalització, l’horari,
l’emplaçament i la capacitat prevista.
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e) L’autorització d’ocupació o la petició d’ocupació en
els termes reglamentats quan s’ubiqui en un domini públic,
o l’acreditació que no hi està subjecta perquè no s’ubica en
un domini públic.
f) Documentació tècnica, que ha de constar de plànols
i d’una memòria que ha de versar almenys sobre: higiene,
sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d’incendis
i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la
infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en
general, molèsties per renou, fums, olors i similars, així
com protecció del territori. Ha d’indicar també quines
autoritzacions sectorials i concurrents són necessàries. La
documentació tècnica i els plànols han d’estar subscrits per
un tècnic o una tècnica competent.
g) Indicació del nom i de les dades d’identificació de la
persona o persones que assumiran in situ la responsabilitat
sobre el control de l’activitat que s’ha de dur a terme.
h) Actuacions, grups i artistes que hi intervenen, si
escau.
i) Quan es tracti d’activitats no permanents majors, ha
de presentar una còpia del pla d’autoprotecció que es
tramiti a l’administració competent en matèria
d’emergències.
Tots i cadascun dels apartats anteriors s’han de justificar
i en cas que no siguin d’aplicació s’ha d’indicar aquest
extrem en la sol·licitud.”
Article vint-i-tresè
L’article 68 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 68
Procediment d’autorització
1. En el termini màxim de cinc dies des que s’ha presentat
la sol·licitud d’autorització a què es refereix l’article 67,
l’administració competent ha de sol·licitar a les
administracions implicades amb competències concurrents
l’informe o l’autorització corresponent, en el cas que el
titular no les pugui haver obtingut d’acord amb la normativa
que sigui d’aplicació en cada cas.
2. Les administracions amb competències concurrents, en
el termini màxim de deu dies, han d’emetre l’informe,
l’autorització o el títol habilitant sobre la realització de
l’activitat, en el qual han de constatar si la documentació
tècnica aportada acredita el compliment de la normativa
d’aplicació, indicar els condicionaments que li siguin
aplicables i proposar motivadament les mesures correctores
que considerin necessàries.

Article vint-i-quatrè
L’article 69 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 69
Resolució
1. La resolució de la sol·licitud d’autorització que dicti
l’administració competent pot autoritzar o denegar
l’activitat, i també pot contenir els condicionants o les
mesures correctores que es considerin convenients per al
bon desenvolupament de l’activitat.
2. Si un cop transcorregut el termini de trenta dies des de la
presentació de la sol·licitud no s’ha dictat i notificat la
resolució, s’ha d’entendre desestimada.”
Article vint-i-cinquè
L’epígraf del capítol III del títol VI de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol III
Activitats no permanents innòcues”
Article vint-i-sisè
L’article 70 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 70
Activitats no permanents innòcues
1. El titular que pretengui fer una activitat no permanent
innòcua ha de presentar a l’administració competent la
sol·licitud d’autorització amb una antelació mínima de
quinze dies a la data prevista de realització.
2. La sol·licitud ha de fer una descripció de l’activitat per
realitzar i el sol·licitant ha de declarar que vetllarà pel
compliment de la normativa sectorial, especialment en allò
que es refereix a higiene, sanitat pública, seguretat,
evacuació, prevenció d’incendis i altres riscs col·lectius,
seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut,
mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per
renou, fums, olors i similars, així com protecció del
territori.
Així mateix, ha d’acompanyar la sol·licitud amb una
còpia de les autoritzacions sectorials de què disposi i ha
d’indicar de quines ha de disposar abans de l’inici de
l’activitat. També pot contenir, si s’escau, la petició o
acreditació d’exempcions.

3. Si per la funcionalitat o les característiques de l’activitat
no es pot complir alguna de les condicions reglamentàries
mediambientals o de seguretat, aquesta activitat només es
pot dur a terme amb l’acreditació prèvia de l’exempció
corresponent quan la normativa sectorial així ho permeti.

3. La presentació de la sol·licitud amb una antelació inferior
a quinze dies en relació amb l’inici de l’activitat pot ser
motiu de denegació de l’autorització.

4. Quan es requereixi la modificació del pla d’autoprotecció
presentat, és responsabilitat del sol·licitant mantenir
actualitzat el que figuri en el registre corresponent de la
comunitat autònoma.”

4. La resolució de la sol·licitud d’autorització que dicti
l’administració competent pot contenir els condicionants o
les mesures correctores que es considerin convenients. Si un
cop transcorregut el termini de quinze dies des de la
presentació de la sol·licitud no s’ha dictat i notificat la
resolució, aquesta s’ha d’entendre estimada.”

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

10161

Article vint-i-setè

Article vint-i-novè

S’afegeix un nou capítol, el capítol IV, al títol VI de la Llei
7/2013 ja esmentada amb l’epígraf següent:

El títol VII de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
en els termes següents:

“Capítol IV
Activitats de recorregut”
Article vint-i-vuitè

“TÍTOL VII
DISPOSICIONS RELATIVES A LES ACTIVITATS
SUBJECTES A AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
INTEGRADA

L’article 71 de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
de la manera següent:

Capítol I
Disposicions comunes

“Article 71
Activitats no permanents de recorregut
1. El titular que pretengui fer una activitat no permanent de
recorregut ha de presentar a l’administració competent la
sol·licitud d’autorització amb una antelació mínima de
trenta dies a la data prevista de realització.
2. La sol·licitud ha de contenir:
a) Una descripció de l’activitat per realitzar que ha
d’incloure, quan es dugui a terme exclusivament en sòl
urbà, la menció dels carrers o espais públics que s’han
d’emprar. Quan es dugui a terme en vies públiques ubicades
total o parcialment en sòl rústic, ha d’incloure un plànol a
una escala adequada per poder grafiar amb suficient nivell
de detall el trajecte de l’activitat i la ubicació dels serveis
vinculats a aquesta.
b) Una declaració del sol·licitant en la qual es
comprometi a vetllar pel compliment de la normativa
sectorial, especialment en allò que es refereix a higiene,
sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d’incendis
i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la
infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en
general, molèsties per renou, fums, olors i similars, així
com protecció del territori.
Si es tracta d’una activitat que requereix de l’elaboració
d’un pla d’autoprotecció d’acord amb la normativa
d’emergències, a la sol·licitud s’ha d’aportar aquest pla i un
tècnic o una tècnica competents ha d’acreditar que es
compleixen tots els aspectes descrits al paràgraf anterior.
Aquesta acreditació es pot substituir per un projecte tècnic
redactat en els termes fixats a la lletra g) de l’article 67.1.
c) Una còpia de les autoritzacions sectorials de què
disposi, i ha d’indicar de quines ha de disposar abans de
l’inici de l’activitat.
3. La presentació de la sol·licitud amb una antelació
inferior a trenta dies en relació amb l’inici de l’activitat pot
ser motiu de denegació de l’autorització.
4. La resolució de la sol·licitud d’autorització que dicti
l’administració competent pot contenir els condicionants o
les mesures correctores que es considerin convenients. Si un
cop transcorregut el termini de trenta dies des de la
presentació de la sol·licitud no s’ha dictat i notificat la
resolució, aquesta s’ha d’entendre estimada.”

Article 72
Activitats subjectes a autorització ambiental integrada i
normativa aplicable
1. Les activitats subjectes a autorització ambiental integrada
són les activitats industrials incloses en les categories que
enumera l’annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
prevenció i control integrats de la contaminació, o la norma
que el substitueixi.
2. Les activitats subjectes a autorització ambiental integrada
es regeixen per:
a) El Reial decret legislatiu 1/2016 i la normativa
reglamentària de desenvolupament i execució, aprovada pel
Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, que constitueixen
la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, o la
norma o normes que els substitueixen.
b) Les disposicions contingudes en aquest títol
constitueixen legislació de desenvolupament legislatiu, pel
que fa al procediment.
c) Supletòriament, en relació amb allò que no preveu la
normativa bàsica de prevenció i control de la contaminació,
les disposicions contingudes en aquesta llei relatives a
inspecció i règim sancionador.
3. La realització, en establiments on desenvolupen activitats
subjectes a autorització ambiental integrada, d’obres o
instal·lacions que no afectin els termes i les condicions
d’aquella autorització, s’han de regir per allò que disposa el
títol IV d’aquesta llei.
4. Correspon a l’ajuntament el control i el règim
sancionador en relació amb:
a) Les obres i instal·lacions que s’especifiquen en
l’apartat anterior.
b) Els usos urbanístics implementats.
c) Els paràmetres urbanístics la determinació dels quals
no sigui objecte del contingut de l’autorització ambiental
integrada.
Article 73
Títols habilitants
1. L’inici de la instal·lació i les obres de les activitats
subjectes a la Llei de prevenció i control integrats de la
contaminació exigeix l’autorització ambiental integrada,
que ha d’atorgar la conselleria competent en matèria de
medi ambient.
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2. L’inici i l’exercici de l’activitat, una vegada atorgada
l’autorització ambiental integrada, requereixen prèviament
la comprovació que es compleixen les condicions fixades
en l’autorització, d’acord amb la normativa de prevenció i
control de contaminació.
Capítol II
Procediment d’atorgament d’una autorització ambiental
integrada, o de modificació substancial

4. Documentació necessària relativa a instal·lacions i
mesures correctores sota la perspectiva del projecte
d’activitats.
Article 75
Instrucció

Article 74
Sol·licitud

1. Un cop presentada la documentació, la conselleria
competent en matèria de medi ambient n’ha de fer una
anàlisi prèvia, d’acord amb l’article anterior, i pot demanar
prèviament, si s’escau, informes de suficiència i idoneïtat de
la documentació a les administracions afectades, les quals
s’han de pronunciar en un termini màxim de deu dies hàbils.

La sol·licitud de l’autorització ambiental integrada, o la
modificació substancial, l’ha de presentar el promotor o
titular, amb totes les dades identificatives, davant la
conselleria competent en matèria de medi ambient, i ha
d’anar acompanyada de la documentació següent:

2. En cas de deficiències en la documentació presentada o
falta de documentació, s’ha de requerir al sol·licitant perquè
en el termini de deu dies esmeni la falta o acompanyi els
documents preceptius, d’acord amb allò que preveu l’article
68 de la Llei 39/2015 o la norma que el substitueixi.

1. La documentació que s’exigeix en l’article 12 del Reial
decret legislatiu 1/2016, i en l’article 8 del Reial decret
815/2013 o en les normes que els substitueixin, relativa a:

3. Un cop esmenades les deficiències o presentada la
documentació, s’han de dur a terme les actuacions següents:

a) Projecte bàsic, amb el contingut legal i reglamentari,
inclosa la documentació tècnica necessària per poder
determinar les mesures relatives a les condicions
d’explotació en situacions distintes de les normals que
puguin afectar el medi ambient.
b) Informe urbanístic municipal en el qual s’acredita que
el projecte s’adequa al planejament urbanístic vigent o una
còpia de la sol·licitud de l’informe.
c) Documentació exigida per la legislació d’aigües per
a l’autorització d’abocaments a les aigües continentals i
informació específica sobre els abocaments, les emissions
i les pèrdues de substàncies considerades com a prioritàries
en l’àmbit de la normativa d’aigües, sempre que l’activitat
impliqui la realització d’abocaments, i per la legislació de
costes per a l’autorització d’abocaments des de terra a la
mar, si s’escau.
d) Determinació de les dades que gaudeixen de
confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, a
criteri del sol·licitant.
e) Documentació acreditativa del compliment dels
requisits exigits en la legislació sectorial, inclosa la referida
a fiances i assegurances obligatòries que siguin exigibles de
conformitat amb aquesta legislació sectorial.
f) Qualsevol altra documentació i informació que es
determini en la normativa aplicable.
g) Resum no tècnic de totes les indicacions
especificades abans per facilitar-ne la comprensió a l’efecte
del tràmit d’informació pública.
h) Documentació necessària, d’acord amb el que preveu
la normativa d’avaluació ambiental, per tal de realitzar les
consultes prèvies i elaborar el document d’abast que preveu
l’article 17 de la Llei 12/2016 o la norma que el
substitueixi.
2. Justificant del pagament dels tributs corresponents, si
s’escau.
3. Documentació acreditativa de les obres que s’han de fer.

a) El projecte s’ha de subjectar, paral·lelament a la
tramitació substantiva, al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental que preveu la normativa sobre
avaluació d’impacte ambiental, amb la redacció i la
presentació de l’estudi d’impacte ambiental i la resta de
tràmits fins a la declaració d’impacte ambiental.
L’avaluació ambiental suspèn el termini per resoldre i
notificar.
b) S’ha d’obrir un període d’informació pública d’acord
amb l’article 16 del Reial decret legislatiu 1/2016 o la
norma que el substitueixi.
4. Un cop conclòs el període d’informació pública se
sol·liciten els informes als òrgans de l’administració que
s’han de pronunciar sobre les diferents matèries que
estableix l’article 17 del Reial decret legislatiu 1/2016 o la
norma que el substitueixi, l’informe de l’ajuntament de
l’article 18 i l’informe de l’administració hidràulica de
l’article 19. L’emissió d’aquests informes s’ha de fer en un
termini de trenta dies.
5. L’òrgan competent per atorgar l’autorització ambiental
integrada, després de l’avaluació ambiental del projecte, ha
d’elaborar la proposta de resolució, que s’ha d’ajustar a allò
que preveu l’article 20 del Reial decret legislatiu 1/2016 o
la norma que el substitueixi, i incorporar les condicions que
resultin dels informes vinculants emesos, després d’un
tràmit d’audiència a les persones interessades, amb
aplicació, si s’escau, d’allò que preveu l’article 20.2 del
mateix Reial decret legislatiu o la norma que el substitueixi.
Article 76
Resolució
1. El termini per dictar i notificar la resolució d’atorgament
de l’autorització ambiental integrada és de deu mesos des
de l’entrada de la sol·licitud i la documentació completa en
el registre de la conselleria competent en matèria de medi
ambient.
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2. La resolució ha de tenir el contingut mínim que estableix
l’article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016 o la norma que
el substitueixi.
3. Un cop transcorregut el termini per resoldre i notificar,
sense resolució expressa, s’ha d’entendre desestimada la
sol·licitud d’autorització ambiental integrada per silenci
administratiu i s’han de retornar les taxes que hagués pagat
el sol·licitant.
4. La resolució d’atorgament de l’autorització ambiental
integrada habilita per iniciar la instal·lació i l’obra de
l’activitat, sens perjudici d’altres llicències, autoritzacions
o permisos que, si s’escau, siguin exigibles.
Article 77
Modificació substancial
La modificació substancial d’una activitat subjecta al
règim d’autoritzacions ambientals integrades exigeix una
nova resolució de modificació de l’autorització ambiental
integrada, d’acord amb el procediment que estableixen els
articles 74, 75 i 76 anteriors.
Article 78
Inici i exercici de l’activitat
1. L’inici i l’exercici de l’activitat, una vegada atorgada
l’autorització ambiental integrada, requereix la
comprovació prèvia del compliment de les condicions
fixades en l’autorització.
2. Per comprovar que es compleixen les condicions, la
persona titular de l’activitat ha de presentar davant la
conselleria competent en matèria de medi ambient, un cop
executades, les actuacions objecte de la sol·licitud, les
dades i els documents següents:
a) La documentació d’allò que realment s’ha executat.
Únicament s’ha de presentar la documentació de les
modificacions que hi hagi pogut haver en el decurs de
l’execució de les obres.
b) Si hi ha variacions entre el projecte o la memòria
presentats en la sol·licitud i el que realment s’ha executat,
un informe del tècnic director o la tècnica directora que
justifiqui que les variacions no impliquen una modificació
substancial de l’autorització ambiental integrada. Aquestes
variacions poden donar lloc a la tramitació d’una
modificació no substancial de l’autorització ambiental
integrada.
c) El certificat final d’obra del tècnic director o la
tècnica directora, en el qual s’acrediti que es compleixen les
condicions indicades en l’autorització ambiental integrada,
si s’escau, i la resta de normativa sectorial que hi sigui
d’aplicació.
d) La documentació que la normativa urbanística
exigeix en cada cas.
e) La documentació que s’especifiqui en l’autorització
ambiental integrada com a condició per iniciar l’activitat.
f) El justificant de pagament dels tributs corresponents,
si s’escau.
3. La conselleria competent en matèria de medi ambient,
amb els seus propis mitjans o a través d’entitats
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col·laboradores certificades, en el termini màxim d’un mes,
ha de dur a terme les actuacions següents:
a) Comprovar que la documentació és l’exigida i que
s’ajusta a allò que es demana.
b) Dur a terme la inspecció per comprovar el
compliment de les prescripcions indicades en l’autorització
ambiental integrada, i comunicar-ho prèviament al titular,
sempre que així s’especifiqui en l’autorització ambiental
integrada.
c) Emetre un informe de compliment de les condicions
de l’autorització ambiental integrada.
d) Inscriure l’activitat en el Registre Autonòmic
d’Activitats subjectes al règim d’autoritzacions ambientals
integrades, quan l’informe de compliment sigui favorable.
Si no és favorable, s’ha de requerir a l’interessat per tal que
esmeni les deficiències.
4. Si un cop transcorregut el termini d’un mes no s’ha emès
l’informe de compliment de les condicions de l’autorització
ambiental integrada, s’ha d’entendre emès en sentit
favorable i continuarà la tramitació.
5. Un cop emès l’informe favorable de compliment de les
condicions de l’autorització ambiental integrada, o si
transcorregut el termini d’un mes no s’ha emès, la
conselleria competent en matèria de medi ambient ha de
registrar d’ofici l’activitat, d’acord amb allò que disposa
l’article 32 d’aquesta llei, i ho ha de notificar a la persona
interessada.
6. La inscripció en el Registre habilita per a l’inici i
l’exercici de l’activitat.
Capítol III
Procediment d’atorgament d’una modificació no substancial
d’una autorització ambiental integrada
Article 79
Sol·licitud
La sol·licitud d’una modificació no substancial de
l’autorització ambiental integrada l’ha de presentar el
promotor o el titular, amb totes les dades identificatives,
davant la conselleria competent en matèria de medi
ambient, i ha d’anar acompanyada de la documentació
següent:
a) Memòria justificativa que indiqui raonadament,
segons els criteris que assenyala l’article 10.2 del Reial
decret legislatiu 1/2016 o la norma que el substitueixi, la
consideració de modificació no substancial. A aquesta
memòria s’han d’adjuntar els documents justificatius de les
raons exposades.
b) Documentació acreditativa de l’objecte de la
modificació no substancial, que ha d’incloure la relació
d’obres que s’han d’executar amb la valoració econòmica
i els plànols justificatius, si s’escau.
c) Les dades o els documents que es determinin
reglamentàriament, fins i tot en la normativa sectorial.
d) El justificant de pagament dels tributs corresponents,
si s’escau.
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Article 80
Instrucció

2. La declaració responsable s’ha d’acompanyar amb la
documentació següent:

1. Un cop presentada la documentació, la conselleria
competent en matèria de medi ambient ha de comprovar
que la documentació presentada és conforme a la normativa
d’aplicació.

a) El certificat final d’obra del tècnic director o la
tècnica directora, o memòria del constructor acreditativa del
compliment de les condicions indicades en la resolució de
modificació no substancial i, si s’escau, de la normativa
sectorial d’aplicació.
b) El justificant del pagament dels tributs corresponents,
si s’escau.
c) La documentació que, si s’escau, s’especifiqui en la
resolució de modificació no substancial com a necessària
per a l’inici de l’activitat.

2. En cas de deficiències en la documentació presentada o
manca de documentació, s’ha de requerir al sol·licitant per
tal que en un termini de deu dies les esmeni, d’acord amb
allò que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015 o la norma
que el substitueixi.
3. L’òrgan instructor ha de sol·licitar els informes als
òrgans de l’administració que s’hagin de pronunciar sobre
les matèries que són competència seva, els quals s’han de
pronunciar en un termini de deu dies hàbils.
4. L’òrgan competent per atorgar l’autorització ambiental
integrada, després de l’avaluació ambiental de la
documentació, ha d’elaborar la proposta de resolució i
incorporar les condicions que resultin dels informes
vinculants emesos.
Article 81
Resolució
1. El termini per dictar i notificar la resolució de
modificació no substancial de l’autorització ambiental
integrada és d’un mes des de la presentació de la
documentació.
2. Si un cop transcorregut el termini que estableix l’apartat
1 no s’ha dictat ni notificat una resolució expressa a la
persona interessada, s’ha d’entendre estimada per silenci
administratiu la sol·licitud d’atorgament de la modificació
no substancial de l’autorització ambiental integrada.
3. La resolució habilita per iniciar la instal·lació i l’obra de
l’activitat, sense perjudici d’altres llicències, autoritzacions
o permisos que, si s’escau, siguin exigibles.
4. L’inici d’instal·lació i obres sense disposar de la
resolució de modificació no substancial de l’autorització
ambiental integrada, atorgada de forma expressa, es
considerarà instal·lació o obra clandestina.
Article 82
Inici i exercici de l’activitat
1. Una vegada executades les actuacions objecte de la
modificació no substancial, el titular ha de presentar una
declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat davant
la conselleria competent en matèria de medi ambient,
acreditativa dels punts següents:
a) Les obres realment executades.
b) Si cal, les variacions entre el projecte o la memòria
presentada en la sol·licitud i allò que realment s’ha
executat. Les variacions, en cas d’haver-n’hi, no han
d’implicar una modificació substancial de l’autorització
ambiental integrada.

3. La presentació de la declaració responsable i de la
documentació annexa faculta la persona titular per a l’inici
i l’exercici de l’activitat, sens perjudici d’allò que disposa
l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015 o la norma que
el substitueixi.
4. La conselleria competent en matèria de medi ambient, en
el termini de quinze dies hàbils des de la presentació de la
declaració responsable i de la documentació annexa, ha de
fer les actuacions següents:
a) Comprovar que la declaració responsable i la
documentació annexa són conformes.
b) Realitzar, si ho estima adient, la inspecció per
comprovar el compliment de les prescripcions de la
resolució de la modificació no substancial, amb la
comunicació prèvia al titular.
c) Inscriure la modificació no substancial en el Registre
Autonòmic d’Activitats subjectes a autoritzacions
ambientals integrades.”
Article trentè
El títol VIII de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
en els termes següents:
“TÍTOL VIII
INSPECCIONS
Capítol I
Vigilància, control i inspecció
Article 83
Atribucions en la vigilància, el control i la inspecció de les
activitats
1. La persona titular ha de vigilar i garantir el compliment
de les determinacions imposades per l’autorització i per la
normativa vigent, així com evitar que les activitats
produeixin molèsties o que siguin insalubres, nocives,
perilloses o causin perjudicis al medi ambient. En qualsevol
cas, esdevé obligada a realitzar totes les revisions legalment
preceptives, a més de les que preveuen els articles 49 i 58
d’aquesta llei.
2. L’administració competent, d’acord amb l’article 6
d’aquesta llei, ha de vigilar i controlar que el conjunt
d’activitats instal·lades en el seu àmbit disposin del
corresponent títol habilitant i compleixin amb les
determinacions que fixa la normativa que els és d’aplicació,
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sense perjudici de les actuacions que corresponguin a les
diferents administracions sectorials en l’àmbit de les seves
competències.
Article 84
Facultats administratives
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3. No obstant el que estableix l’apartat 1 anterior, les
administracions públiques competents poden encomanar
l’exercici de funcions d’inspecció i control a entitats
col·laboradores degudament habilitades en els termes que
estableixen aquesta llei i la normativa que la desplegui.

1. Els òrgans de les administracions públiques, en l’àmbit
de les competències corresponents, han de vetllar per
l’observança de la legislació reguladora de les activitats.
Per això, disposen de les facultats següents:

Article 86
Facultats i deures del personal inspector

a) Inspecció i control de les activitats subjectes a
aquesta llei.
b) Control de la realització d’activitats d’espectacles
públics i recreatives.
c) Paralització, prohibició, suspensió i clausura de
l’activitat, de la instal·lació tècnica o de la maquinària o
d’una part d’aquesta, i adopció de les mesures de seguretat
que es considerin necessàries.
d) Adopció de les mesures provisionals i cautelars
oportunes.
e) Sanció per la comissió d’infraccions tipificades en
aquesta llei.
f) Requeriment al titular d’una activitat perquè trameti
la documentació que pertoqui a l’administració competent.
g) Incoació, tramitació i resolució dels procediments de
modificació, caducitat, revocació i revisió dels títols
habilitants de les activitats.
h) Incoació, tramitació i resolució dels procediments de
restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física
alterada.
i) Decomís de mercaderies o de béns falsificats,
fraudulents o delictius i que puguin comportar risc per a la
salut.

a) Exigir l’exhibició de qualsevol documentació referida
a l’activitat.
b) Accedir directament i lliurement, durant el temps
necessari, sense avís previ i amb identificació prèvia, a
l’establiment i als llocs on es desenvolupa l’activitat i
inspeccionar-los. No obstant això, quan estigui previst
expressament en el protocol específic i en les campanyes,
i quan la finalitat de la inspecció pugui frustrar-se pel fet
d’identificar-se prèviament, no serà necessària la
identificació fins que s’hagi constatat el fet de la infracció.
c) Proposar a l’autoritat competent l’inici de l’expedient
de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física
alterada que preveu l’article 109.
d) Adoptar les mesures cautelars de l’article 111 i les
mesures provisionalíssimes de l’article 112.
e) Proposar l’inici de l’expedient sancionador
corresponent en tant que els fets puguin ser constitutius
d’infraccions tipificades en aquesta llei.
f) Proposar a l’autoritat competent la modificació, la
revisió o la revocació del permís, la llicència o el títol
habilitant per a l’exercici de l’activitat inspeccionada, així
com la paralització o el precinte de l’activitat o de part
d’aquesta, o d’alguna instal·lació o maquinària.
g) Verificar els fets causants de reclamacions i
denúncies i investigar els que puguin ser constitutius
d’infracció de la normativa d’activitats.
h) Aixecar i tramitar les actes d’inspecció en l’exercici
de les seves funcions.
i) Efectuar qualsevol altra actuació que, en relació amb
la protecció de la seguretat dels usuaris i de la legalitat de
l’activitat, li sigui atribuïda legalment o reglamentàriament.

2. Les infraccions i deficiències greus detectades en
l’exercici de l’activitat d’inspecció que incideixin en
l’àmbit competencial d’altres òrgans, tant de la mateixa
administració com d’altres administracions públiques, s’han
de comunicar a aquestes administracions. Igualment, les
administracions sectorials que detectin deficiències greus
que poden donar lloc a infraccions en matèria d’activitats,
han de comunicar-ho a l’administració competent.
3. Quan en l’exercici de l’activitat inspectora es detectin
possibles infraccions en matèria d’acreditació professional
del personal de control d’admissió i control d’ambient
intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives,
s’ha de donar trasllat d’aquestes circumstàncies al consell
insular competent per tal que pugui tramitar l’expedient
sancionador corresponent.
Article 85
Inspecció i control
1. Les actuacions derivades de les funcions inspectores que
preveu aquest títol les han de dur a terme els funcionaris
que ocupin llocs de feina que tenguin atribuïdes funcions en
matèria d’inspecció d’activitats i espectacles públics. Els
inspectors tenen caràcter d’agent de l’autoritat.
2. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors poden
ser auxiliats per personal funcionari.

1. El personal inspector està facultat per:

2. Els inspectors o les inspectores, en l’exercici de
l’actuació inspectora, tenen els deures següents:
a) Exhibir l’acreditació de la seva condició en iniciar
l’actuació inspectora, llevat dels casos excepcionals
degudament acreditats en què la finalitat de la inspecció
pugui frustrar-se per aquest motiu.
b) Complir el deure de secret professional i mantenir la
confidencialitat de l’actuació inspectora.
c) Observar el respecte i la consideració deguts a les
persones interessades, i informar-les dels seus drets i deures
per tal de facilitar-ne el compliment.
d) Dur a terme l’actuació inspectora amb celeritat i
discreció màximes, i procurar que tingui la mínima
repercussió en l’activitat de què es tracti.
e) Exigir la restauració de la legalitat.
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Article 87
Actes

Article 88
Control de les revisions periòdiques

1. De cada actuació inspectora es pot aixecar una acta que,
en tot cas, és obligatòria quan hi sigui l’encarregat en cas
d’inspecció i es detecti un possible incompliment. Una
còpia d’aquesta acta s’ha de lliurar a l’encarregat en cas
d’inspecció, el qual pot fer-hi constar la disconformitat o
fer-hi observacions al contingut. Un altre exemplar de l’acta
s’ha de trametre a l’autoritat competent perquè iniciï el
procediment sancionador, si escau.

1. L’autoritat competent ha de vetllar perquè es presentin
dins el termini legalment exigible les revisions obligatòries
que preveuen els articles 50 i 58 i la disposició transitòria
onzena.

2. En l’acta, amb caràcter general, hi han de figurar:
a) Les dades d’identificació del titular o representant
legal, si escau, de l’encarregat o encarregada en cas
d’inspecció i de les persones que intervenen i formen part
de l’acta, així com de l’inspector o la inspectora i les dades
d’identificació de l’activitat.
b) El lloc, la data i l’hora.
c) L’objecte de la inspecció.
d) L’exposició dels fets.
e) Les circumstàncies i les dades que contribueixin a
determinar la possible existència d’una infracció
administrativa, així com les altres circumstàncies que hi
concorrin.
f) La relació dels béns decomissats, si s’escau.
g) Les manifestacions que el compareixent vulgui fer-hi
constar.
3. Les actes les ha de signar l’inspector o la inspectora
actuant i l’encarregat o encarregada en cas d’inspecció. La
signatura de l’encarregat o encarregada en cas d’inspecció
acredita la notificació i el coneixement de l’acta i del
contingut, però no n’implica l’acceptació. La negativa a
signar l’acta s’hi ha de fer constar i no suposa la
paralització o l’arxiu de les possibles actuacions motivades
pel contingut. En tot cas, s’ha de lliurar o trametre una
còpia de l’acta a l’encarregat o encarregada en cas
d’inspecció.
4. L’acta d’inspecció que s’aixequi arran d’un pla
d’inspecció, una campanya o una denúncia, pot limitar-se
a recollir únicament l’abast que es determini en el pla
d’inspecció, en la campanya o en el fet denunciat. En cas
que es faci mitjançant eines informàtiques, han de
determinar l’abast de la inspecció.
No obstant això, l’inspector o la inspectora pot recollir
altres aspectes no prevists en el pla i que puguin ser
constitutius d’infracció, i ha de remetre l’actuació a l’òrgan
competent.
5. Les actes d’inspecció aixecades i signades pels inspectors
o les inspectores amb competència en matèria d’activitats,
d’acord amb els requisits que estableix la normativa
aplicable, tenen presumpció de certesa i valor probatori dels
fets constatats, sens perjudici de les proves que puguin
aportar o assenyalar les persones interessades en defensa
dels seus drets i interessos.

2. Sense perjudici d’incórrer en alguna de les infraccions
que preveu aquesta llei, la no-presentació en termini de la
revisió donarà lloc, en el cas d’activitats permanents, a la
incoació d’un expedient de caducitat del títol habilitant de
conformitat amb allò que preveu aquesta llei.
Quan es tracti d’activitats itinerants i prèvia audiència
a les persones interessades, s’ha de donar de baixa
l’activitat en el registre autonòmic corresponent.
3. No obstant l’anterior, quan el titular d’una activitat
permanent manifesti la necessitat de realitzar modificacions
substancials per tal de poder obtenir una revisió favorable,
l’administració competent li pot atorgar un termini per
dur-les a terme, transcorregut el qual, si no s’ha presentat la
corresponent revisió, s’ha d’entendre caducat el títol
habilitant de l’activitat per ministeri de la llei. En aquest
cas, el titular ha de tancar l’activitat sense cap altre tràmit.
La durada d’aquest termini ha de ser la raonable atenent
al tipus d’obra o instal·lació i també a les necessitats de
finançament per dur-les a terme. La resolució ha de
considerar, de forma motivada, la necessitat d’implementar
mesures correctores provisionals o de suspendre total o
parcialment l’activitat si hi ha constància de deficiències
greus que poden suposar un risc per a les persones o els
seus béns.
4. L’ajuntament ha de retre compte al Registre d’Activitats
de les Illes Balears de l’atorgament del termini que preveu
l’apartat anterior, així com de la resolució de caducitat del
títol habilitant.
5. Els òrgans competents, d’ofici o a instància de part,
poden comprovar en qualsevol moment, per si mateixos o
a través d’ECAC, el compliment de les disposicions i els
requisits de seguretat, de salubritat i mediambientals de les
activitats, així com de la correcta elaboració de les revisions
realitzades.
Article 89
Drets i deures de la persona titular de l’activitat, del
personal empleat i dels tècnics o les tècniques de part
1. Els drets del titular de l’activitat, del personal empleat i
dels tècnics o las tècniques de part són:
a) Les persones titulars que proporcionin informació a
l’administració inspectora poden invocar el caràcter
confidencial en els aspectes relatius als processos fabrils i
a qualssevol altres la confidencialitat dels quals estigui
reconeguda legalment.
b) Els tècnics o las tècniques de part i les persones
titulars poden consultar a l’administració competent les
dates de les revisions periòdiques que corresponen a la seva
activitat per mitjans electrònics.
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2. Els deures de la persona titular de l’activitat, el personal
empleat i els tècnics o les tècniques de part són:
a) L’encarregat o encarregada, en cas d’inspecció, té el
deure de facilitar als inspectors o les inspectores l’accés a
les instal·lacions i dependències on es desenvolupi
l’activitat. Així mateix, ha de facilitar tant l’examen dels
documents relacionats amb l’activitat proporcionant còpies
o reproduccions de la documentació, com la comprovació
de totes les dades que siguin necessàries per als fins de la
inspecció.
b) A fi de procedir de la millor manera possible en
l’activitat inspectora i de control, el personal del servei
d’admissió i control d’ambient intern té el deure de
col·laborar amb el personal inspector en l’exercici de la
seva funció inspectora.
Article 90
Facultats de la conselleria competent en matèria d’activitats
i espectacles públics
1. La conselleria competent en matèria d’activitats i
espectacles públics ha de fer inspeccions de les activitats
suprainsulars i les itinerants, en aquest darrer cas en relació
amb la seva inscripció en el Registre Autonòmic
d’Activitats. Així mateix, la conselleria competent en
matèria d’activitats i espectacles públics pot realitzar
campanyes d’inspecció per detectar incompliments o
deficiències específiques en qualsevol tipus d’activitat, les
quals poden fer-se en col·laboració amb els ajuntaments o
consells insulars.
2. Les campanyes d’inspecció previstes a l’apartat anterior
seran:
a) Estadístiques: amb la finalitat de recollir dades per fer
estudis. D’aquestes inspeccions, no se n’aixequen actes.
b) Correctores: se n’aixeca acta i es tramet a
l’administració competent perquè, si escau, incoï
l’expedient sancionador corresponent.
Capítol II
Entitats col·laboradores en matèria d’activitats
Article 91
Règim jurídic de les ECAC
1. Les entitats col·laboradores en matèria d’activitats
(ECAC) són entitats tècniques especialitzades, públiques o
privades, amb personalitat jurídica pròpia, que han de
disposar dels mitjans materials i personals, i també complir
els requisits de solvència tècnica i financera establerts per
reglament.
2. Les ECAC actuen amb imparcialitat, confidencialitat i
responsabilitat, i se subjecten al règim d’incompatibilitats
que estableix la normativa sectorial, amb la finalitat de
garantir llur independència en l’exercici de les funcions
encomanades.
3. Les ECAC resten obligades a subscriure pòlisses
d’assegurances que cobreixin els riscs de llur activitat en
una quantia mínima de dos milions d’euros.
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4. La valoració del compliment dels requisits que estableix
aquest article es du a terme mitjançant el sistema
d’habilitació que preveu l’article següent.
5. Per ser habilitat com a ECAC s’ha de complir el que
preveu aquesta llei, a més de tenir l’acreditació com a
organisme de control d’acord amb la normativa estatal.
No obstant l’anterior, els col·legis professionals els
col·legiats dels quals tenguin les competències
professionals descrites als apartats anteriors es poden
constituir com a ECAC, encara que no estiguin acreditats
com a organismes de control, sempre que compleixin amb
la resta de requisits que estableix aquesta llei.
6. Reglamentàriament es podran regular els supòsits per a
l’habilitació com a ECAC d’altres persones físiques o
jurídiques que no estiguin acreditades com a organisme de
control.
Article 92
Sistema d’habilitació
1. La finalitat del sistema d’habilitació és garantir que les
ECAC i el seu personal tècnic compleixen els requisits de
capacitat, independència, imparcialitat i responsabilitat, i
també els altres requisits que es puguin establir per
reglament.
2. S’entén per habilitació la resolució administrativa dictada
per la conselleria competent en matèria d’activitats i
espectacles públics per la qual es declara l’aptitud i la
capacitat d’una ECAC, i del seu personal tècnic, per exercir
les funcions d’inspecció i control en un àmbit material que
la legislació aplicable reserva a l’administració pública.
L’habilitació atorga la condició d’ECAC.
Article 92 bis
Obligacions de les entitats col·laboradores
Les obligacions de les ECAC són:
a) Complir i mantenir els requisits en funció dels quals
se’ls ha atorgat l’habilitació, i també informar l’òrgan
administratiu competent de qualsevol canvi en aquests
requisits.
b) Complir adequadament les funcions d’inspecció i
control per a les quals se’ls ha atorgat l’habilitació i garantir
la confidencialitat de la informació que obtinguin en
l’exercici d’aquestes funcions.
c) No subcontractar actuacions vinculades a l’exercici
de les funcions d’inspecció i control per a les quals se’ls ha
atorgat l’habilitació.
d) Sotmetre’s en qualsevol moment a la supervisió de
l’òrgan competent en matèria d’habilitació.
e) Lliurar còpia de les actes, els informes i les
certificacions emesos, i també qualsevol informació que els
sigui sol·licitada, a l’òrgan competent en matèria
d’habilitació.
f) Tenir dependències d’atenció al públic, ja sigui en les
seves oficines o en seus electròniques.
g) Tenir un sistema de reclamacions a disposició de les
persones físiques i jurídiques que siguin inspeccionades o
controlades.
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h) Estar acreditades com a entitat d’inspecció tipus A de
conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o
norma que la substitueixi.
i) Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat
degudament certificat que abasti la totalitat de la seva
activitat.
j) Complir qualsevol altra obligació que imposi la
normativa sectorial que els sigui aplicable.
Article 92 ter
Actes, informes i certificacions
1. Els fets constatats pel personal tècnic habilitat de les
ECAC en l’exercici de les funcions d’inspecció i control, i
també qualsevol actuació tècnica que els sigui encarregada,
es documenten en les actes, els informes i les certificacions
corresponents, en els termes que fixa aquesta llei i la resta
de normativa sectorial. En tot cas s’ha de fer constar
expressament la condició d’ECAC.
2. Les actes, els informes i les certificacions emesos pel
personal tècnic habilitat de les entitats col·laboradores en
l’exercici de les funcions d’inspecció i control tenen la
mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de
l’administració encarregat d’aquestes funcions.
Article 92 quater
Supervisió administrativa
1. La conselleria competent en matèria d’activitats i
espectacles públics està facultada per supervisar les
actuacions de les entitats col·laboradores en l’exercici de
funcions d’inspecció i control, en els termes que estableix
aquesta llei i la resta de normativa sectorial.
2. Les persones afectades per les actuacions de les ECAC
poden presentar reclamacions en cas d’incompliment de les
obligacions que estableix l’article 92 bis. En els casos de
resolució desfavorable o de manca de resolució dins del
termini, les persones afectades poden traslladar la
reclamació davant de l’òrgan administratiu competent en
matèria d’habilitació.
Article 92 quinquies
Suspensió i retirada de l’habilitació
1. La constatació, com a resultat de la supervisió
administrativa que estableix l’article anterior, de
l’incompliment greu de les obligacions a què estan
subjectes les entitats habilitades o els seus tècnics o
tècniques faculta l’òrgan competent per acordar la
suspensió o la retirada definitiva de l’habilitació a l’entitat
col·laboradora o, si escau, al personal tècnic responsable,
sens perjudici del règim sancionador que estableixen
aquesta llei i altres lleis sectorials.
2. L’acord de suspensió de l’habilitació es dicta amb
l’audiència prèvia de l’entitat col·laboradora o del personal
tècnic afectat, i ha d’indicar-ne els motius i la durada, que
en cap cas no pot ser superior a sis mesos.
3. El transcurs del termini de suspensió de l’habilitació
sense que l’entitat col·laboradora o el personal tècnic
responsable hagin adoptat mesures correctores de

l’incompliment greu comporta la retirada definitiva de
l’habilitació, amb l’audiència prèvia de l’entitat o del
personal tècnic afectat.
4. Als efectes d’allò que estableix aquest article, s’entén per
incompliment greu:
a) La reiteració en l’incompliment de les obligacions a
què resten subjectes les entitats i els seus tècnics o
tècniques habilitats.
b) L’incompliment dels requisits preceptius per a
l’habilitació de l’entitat o dels seus tècnics o tècniques.
Article 92 sexies
Suspensió i pèrdua de l’habilitació
1. Les ECAC han de sol·licitar la suspensió, parcial o total,
de la seva habilitació quan es modifiquin els requisits que
van justificar-ne l’atorgament.
2. La suspensió s’acorda per resolució de l’òrgan competent
en matèria d’habilitació, al qual correspon també aixecar la
suspensió a petició de l’entitat col·laboradora i amb la
comprovació prèvia que han desaparegut les causes que la
van motivar. La suspensió no pot tenir una durada superior
a un any.
3. El transcurs del termini de suspensió de l’habilitació
sense que l’entitat col·laboradora compleixi amb els
requisits preceptius comporta la pèrdua de l’habilitació.”
Article trenta-unè
El títol IX de la Llei 7/2013 ja esmentada queda modificat
en els termes següents:
“TÍTOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol I
Règim sancionador
Article 93
Principis generals
L’exercici de la potestat sancionadora, en l’àmbit
d’aquesta llei, es regeix pels principis de legalitat,
irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat,
d’acord amb el que disposa la normativa de règim jurídic
del sector públic i la del procediment administratiu.
Article 94
Procediment sancionador
1. Les infraccions en matèria d’activitats han de ser objecte
de les sancions administratives corresponents, amb la
instrucció prèvia del procediment administratiu oportú
tramitat d’acord amb la normativa de procediment
administratiu i de procediment sancionador.
2. El procediment sancionador s’ha de resoldre i notificar
en el termini màxim d’un any des de l’inici d’aquest. No
obstant això, l’instructor o la instructora de l’expedient pot
declarar la suspensió del termini màxim per resoldre quan

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

10169

hi concorrin circumstàncies de l’article 22 de la Llei
39/2015 o de la norma que el substitueixi.

Article 98
Prescripció de sancions

Article 95
Acció pública

1. Prescriuen en el termini de sis mesos les sancions
imposades per infraccions lleus; als dos anys, les imposades
per infraccions greus; i als tres anys, les imposades per
infraccions molt greus.

1. Ha de ser pública l’acció per exigir davant els òrgans
administratius i els tribunals l’observança de les normes en
matèria d’activitats regulades en aquesta llei, i l’adopció de
les mesures de defensa de la legalitat, restauració de la
realitat física alterada i sanció de les infraccions.
2. Si a conseqüència de l’exercici de l’acció pública s’inicia
un expedient sancionador, aquesta circumstància s’ha de
notificar al denunciant.
Article 96
Delictes i infraccions administratives
1. Quan s’apreciïn indicis que determinats fets poden ser
constitutius de delicte o falta, amb motiu de la incoació del
procediment sancionador, l’òrgan administratiu competent
ho ha de comunicar a la jurisdicció penal o al Ministeri
Fiscal i s’ha d’abstenir de continuar el procediment
administratiu mentre l’autoritat judicial no s’hagi
pronunciat.
2. Si no s’estima l’existència de delicte o falta, l’òrgan
administratiu competent ha de continuar l’expedient
sancionador i quedarà interromput, mentre durin les
diligències penals, el termini per concloure l’expedient
administratiu sancionador.
3. No poden sancionar-se els fets que hagin estat sancionats
penalment o administrativament, en els casos en què
s’apreciï la identitat del subjecte, els fets i el fonament.
En cap cas no es pot imposar més d’una sanció pels
mateixos fets, si bé s’hauran d’exigir les altres
responsabilitats que es dedueixin d’altres fets o
d’infraccions concurrents.

2. El termini de prescripció de les sancions comença a
comptar des de l’endemà que adquireix fermesa la resolució
per la qual es va imposar la sanció.
3. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de
la persona interessada, del procediment d’execució, i es
reprèn el termini si està paralitzat durant més d’un mes per
causa no imputable a la persona infractora.
Article 99
Notificació als col·legis professionals corresponents
Les resolucions fermes dels expedients sancionadors en
els quals aparegui un tècnic o una tècnica s’han de notificar
al col·legi professional corresponent a l’efecte de la
depuració que correspongui segons els seus estatuts
professionals.
Article 100
Es deixa sense contingut
Capítol II
Tipificació de les infraccions
Article 101
Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions tipificades com a tals en els articles següents.
2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.

Article 97
Prescripció d’infraccions

Article 102
Infraccions lleus

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei prescriuen: les
lleus en el termini de sis mesos; les tipificades com a greus
en el termini de dos anys; i les tipificades com a molt greus
en el termini de tres anys.

1. Es consideren infraccions lleus:

2. El termini de prescripció comença a comptar des que es
comet la infracció. En les infraccions derivades d’una
activitat continuada, la data inicial del còmput és la de la
finalització de l’activitat o la de l’últim acte en què la
infracció s’ha comès.
3. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement
de la persona interessada, del procediment sancionador, i es
reprèn el termini de prescripció si l’expedient sancionador
està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable
a la persona presumptament responsable.
4. La tramitació de les diligències penals interromp els
terminis de prescripció de la infracció.

a) Qualsevol infracció que suposi un incompliment
d’alguna de les prescripcions d’aquesta llei i de la
normativa en matèria d’activitats i espectacles públics que
no tingui la consideració de greu o molt greu.
b) Manca de neteja o mal estat de l’establiment físic o
de les seves instal·lacions en matèria de sanitat i salubritat,
dels quals no es derivi un risc per a la integritat física o la
salut de les persones.
c) No disposar en el lloc on es desenvolupa l’activitat de
la documentació preceptiva.
d) Insuficiència de l’assegurança de l’activitat o de
l’assegurança del professional en vigor en menys d’un 50%
de qualsevol de les condicions de la disposició addicional
tercera d’aquesta llei.
e) La manca de comunicació de la transmissió o del
canvi de titularitat o de la baixa de l’activitat.
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2. En les activitats d’espectacles públics i recreatives, i
establiments públics, a més de les anteriors, són infraccions
lleus les següents:
a) L’incompliment de menys de quinze minuts de
l’horari general d’obertura i de tancament.
b) No tenir exposada en la façana la placa exterior que
preveu l’article 18 d’aquesta llei.
c) Incompliment d’identificació, de dotació o d’exercici
de funcions del personal d’admissió i control d’ambient
intern o de dotació del personal de vigilància.
d) Caducitat de la targeta d’acreditació professional del
personal d’admissió i control d’ambient intern o de
l’acreditació professional que preveu l’article 58 d’aquesta
llei.
e) Incompliment del deure de disposar in situ de la
targeta d’acreditació professional del personal d’admissió
i control d’ambient intern o de la targeta d’acreditació
professional que preveu l’article 58 esmentat, o que no es
dugui en un lloc visible quan pertoqui.
3. Pel que fa a les entitats col·laboradores en matèria
d’activitats, són infraccions lleus:
a) Utilitzar de manera incorrecta la condició d’entitat
col·laboradora de l’administració pública.
b) Emetre informes, certificacions o actes amb
inexactituds no substancials.
c) No conservar els registres i les dades de camp de
manera traçable i intel·ligible, dificultant la supervisió
administrativa que estableix l’article 92 quater.
d) No emetre les actes, els informes i els certificats
exigibles dins dels terminis legalment establerts i amb el
contingut i el format i suport que s’hagi determinat.
Article 103
Infraccions greus
1. Es consideren infraccions greus:
a) La posada en funcionament d’una instal·lació o
l’exercici d’una activitat de les regulades en aquesta llei
que, incomplint alguna de les seves prescripcions, suposi un
risc greu però no imminent per a la seguretat, la salubritat
o el medi ambient, sempre que no tengui la consideració
d’infracció molt greu.
b) La instal·lació, l’inici o l’exercici d’una activitat
permanent menor o innòcua, o la seva modificació, així
com les activitats no permanents menors, innòcues o de
recorregut i les activitats itinerants menors o innòcues, quan
no s’hagin presentat o no hagin obtingut els títols habilitants
pertinents; no s’hagi presentat la documentació annexa que
s’ha de presentar preceptivament davant l’administració; i
quan els títols o la documentació esmentats continguin
inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial o
no es disposi de les autoritzacions sectorials que siguin
preceptives.
c) L’incompliment de les condicions que estableixen les
autoritzacions administratives que legitimen la instal·lació,
l’inici o l’exercici d’activitats permanents o no permanents.
d) Qualsevol infracció que suposi un incompliment
d’alguna de les prescripcions d’aquesta llei i de la
normativa en matèria d’activitats i espectacles públics de la

qual se’n derivi una disminució de la seguretat de l’activitat,
sempre que no sigui una infracció molt greu.
e) Manca de l’assegurança de l’activitat o de
l’assegurança professional.
f) La insuficiència de l’assegurança de l’activitat o de
l’assegurança del professional en vigor en més d’un 50% de
les condicions indicades en la disposició addicional tercera
d’aquesta llei.
g) La instal·lació d’una activitat itinerant menor o
innòcua sense estar inscrita en el Registre d’Activitats de
les Illes Balears.
h) Superar la capacitat màxima prevista en la normativa
vigent, en el projecte, en la documentació tècnica o en
l’autorització, en un percentatge fins al 20% a l’establiment
o zona de l’establiment.
i) No contractar el manteniment de les instal·lacions que
hi estiguin obligades o contractar-lo amb empreses no
autoritzades, sempre que la legislació específica no
estableixi la infracció corresponent.
j) L’incompliment del deure de presentar les revisions
obligatòries que preveuen els articles 49 i 58 i la disposició
transitòria onzena.
k) Les deficiències en el funcionament dels serveis
bàsics d’enllumenat o qualsevol altre incompliment de les
normes que afecti els aspectes constructius o
d’instal·lacions dels locals, que no signifiquin un risc per a
les persones.
l) L’omissió de mesures correctores sobre condicions
d’higiene dels locals on es duguin a terme les activitats
establertes en les normes generals o en les autoritzacions
administratives.
m) Manca de neteja o mal estat de l’establiment físic o
de les seves instal·lacions en matèria de sanitat i salubritat,
dels quals es derivi un risc per a la integritat física o la salut
de les persones.
n) Si s’escau, no haver presentat la comunicació amb la
documentació adient que preveu la disposició transitòria
sisena de règim especial d’activitats exemptes.
o) L’omissió de dades, l’ocultació d’informes o
l’obstrucció de l’activitat inspectora de l’administració que
tengui caràcter essencial i que pugui induir a confusió o
reduir la transcendència dels riscs per a les persones o
l’impacte ambiental.
2. En les activitats d’espectacles públics i recreatives, i
establiments públics, a més de les anteriors, són infraccions
greus les següents:
a) Consumir, despatxar o permetre el consum de
begudes alcohòliques quan no estigui permès.
b) Les explosions de petards, traques o llums de
bengala, torxes, utilització d’armes de foc o de qualssevol
altres estris o objectes similars, fora de les ocasions
previstes en el projecte o en la normativa vigent.
c) Les pertorbacions de l’ordre en el local produïdes per
espectadors o usuaris.
d) L’exercici del dret d’admissió de forma
discriminatòria, arbitrària o abusiva.
e) Manca de servei d’admissió i control d’ambient
intern, i del servei de vigilància quan sigui preceptiu.
f) Permetre l’entrada o la permanència de menors en les
activitats recreatives musicals que preveu la lletra b) de
l’article 24.1 fora dels horaris permesos.
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g) Exercir com a personal del servei d’admissió i control
d’ambient intern sense l’acreditació preceptiva.
h) La instal·lació i posada en funcionament d’activitats
itinerants menors sense la supervisió d’una persona que
disposi de l’acreditació professional pertinent.
i) L’incompliment de més de quinze minuts de l’horari
general d’obertura i de tancament.
3. Pel que fa a les entitats col·laboradores en matèria
d’activitats, són infraccions greus:
a) Incomplir les condicions que, si escau, estableixi la
resolució administrativa d’habilitació.
b) Incomplir les obligacions a què resta subjecta l’entitat
com a entitat col·laboradora habilitada.
c) Exercir com a entitat col·laboradora, havent
modificat els requisits preceptius per a l’habilitació.
d) Modificar els requisits preceptius per a l’habilitació
sense comunicar-ho a l’òrgan competent en matèria
d’habilitació.
e) Fer actuacions com a entitat col·laboradora
mitjançant personal tècnic no habilitat o emprant aparells,
mitjans, equips o metodologies inadequats.
f) Emetre informes, certificacions o actes que continguin
falsedats o inexactituds greus que donin lloc a una
interpretació confusa o errònia.
g) Fer actuacions que vulnerin els requisits de
confidencialitat, imparcialitat i independència.
h) Incomplir els requisits d’incompatibilitat establerts
per reglament.
i) No facilitar la informació requerida per l’òrgan
competent en matèria d’habilitació.
Article 104
Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus:
a) La posada en funcionament d’una instal·lació o
l’exercici d’una activitat de les regulades en aquesta llei
que, incomplint alguna de les seves prescripcions, suposi un
risc greu imminent per a la seguretat, la salubritat o el medi
ambient.
b) La posada en funcionament d’una instal·lació o
l’exercici d’una activitat permanent major que, incomplint
alguna de les prescripcions que estableix aquesta llei,
suposi un risc greu per a la seguretat, la salubritat o el medi
ambient.
c) La instal·lació, l’inici o l’exercici d’una activitat
permanent major, o la seva modificació, així com les
activitats no permanents majors i activitats itinerants
majors, quan no s’hagi obtingut el corresponent títol
habilitant o no s’hagi presentat la comunicació prèvia, la
declaració responsable o la documentació annexa que s’ha
de presentar preceptivament davant l’administració, o que
contingui inexactituds, falsedats o omissions de caràcter
essencial o no es disposi de les autoritzacions sectorials que
siguin preceptives.
d) Superar la capacitat màxima prevista en la normativa
vigent, en el projecte, en la documentació tècnica o en
l’autorització, en un percentatge d’un 20% o més a
l’establiment o a la zona de l’establiment.
e) Negar l’accés al local o al recinte als agents de
l’autoritat o al personal d’inspecció. Impedir o obstaculitzar
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la inspecció. La negativa a col·laborar en la inspecció o en
els procediments d’execució forçosa.
f) L’incompliment de les mesures cautelars que preveu
l’article 111 d’aquesta llei.
g) La cessió o l’arrendament de terrenys o establiments
físics per realitzar activitats no permanents que no tenguin
l’autorització preceptiva o que l’arrendador anunciï la
finalitat esmentada.
h) La realització dins l’establiment d’alguna activitat
prohibida per llei.
i) La realització d’activitats d’espectacles públics i
recreatives, vinculades o no a una activitat permanent, que
es duguin a terme sense la preceptiva autorització en sòl
rústic protegit o en domini públic marítim terrestre.
j) El trencament de precintes sense autorització.
k) La falsificació de la targeta d’acreditació professional
del personal del servei d’admissió i control d’ambient intern
i de l’acreditació professional per a la instal·lació i el
funcionament de les activitats itinerants menors.
l) L’expedició irregular de documents, certificats tècnics
o administratius, que continguin inexactituds, falsedats i
omissions de caràcter essencial.
m) Permetre l’entrada a menors en els llocs on no
estigui permès.
n) La instal·lació d’una activitat itinerant major sense
estar inscrita en el Registre d’Activitats de les Illes Balears.
o) Les deficiències en el funcionament dels serveis
bàsics d’enllumenat o qualsevol altre incompliment de les
normes que afecti els aspectes constructius o
d’instal·lacions dels locals i que signifiquin un risc per a les
persones.
p) L’emissió per part d’una ECAC d’informes,
certificacions o actes que continguin falsedats o
inexactituds greus de manera que el pronunciament
resultant de l’actuació sobre el compliment de la normativa
per part de l’activitat no s’ajusti a la realitat.
q) Obstaculitzar les actuacions de supervisió
administrativa de l’òrgan administratiu competent en
matèria d’ECAC.
Capítol III
Persones responsables y determinació de les sancions
Article 105
Responsables
1. Són responsables de les infraccions administratives en
matèria d’activitats i espectacles públics les persones
físiques i jurídiques públiques o privades que incorrin en les
accions o omissions tipificades en aquesta llei, i
específicament:
a) El promotor o la promotora o la persona titular de
l’activitat, així com les persones que tenguin atribuïda
capacitat decisòria sobre l’execució o el desenvolupament
d’actes que impliquin la comissió d’infraccions previstes en
aquesta llei.
b) Els redactors o les redactores dels projectes tècnics,
les persones encarregades de la direcció de l’obra o la
instal·lació, les persones que participen en la instal·lació, el
manteniment, la utilització o la inspecció de les
instal·lacions, quan la infracció comesa sigui conseqüència
directa de la seva intervenció.
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c) Les persones propietàries de l’immoble pel que fa a
la realització d’activitats no permanents sense l’autorització
preceptiva. Es presumeix, llevat de prova en contra, que la
persona propietària de l’immoble té coneixement de les
activitats no permanents que constitueixen la infracció quan
per qualsevol acte n’hagi cedit l’ús a la persona responsable
directa de la infracció, inclosa la simple tolerància.
d) Les ECAC i altres organismes de control, així com el
personal tècnic competent en la realització d’inspeccions o
revisions tècniques, respecte de les infraccions comeses en
l’exercici de la seva activitat.
e) Els usuaris, els artistes, els espectadors o el públic
assistent són responsables en els casos que incompleixin les
obligacions prescrites en aquesta llei.
f) El personal d’admissió i control d’ambient intern de
les activitats d’espectacles públics i recreatives és
responsable respecte de les funcions atribuïdes per la
normativa vigent.
g) Les persones adultes que acompanyen els menors,
solidàriament amb la persona titular de l’activitat, sobre els
incompliments de les obligacions de l’article 24 d’aquesta
llei.
2. La persona titular i els promotors o les promotores de les
activitats d’espectacles públics i recreatives són
responsables solidaris de les infraccions administratives
regulades en aquesta llei comeses pels que hi intervenen i
pels que estiguin sota la seva dependència, quan
incompleixin el deure de prevenir la infracció.
3. La persona titular i els promotors o les promotores de les
activitats d’espectacles públics i recreatives són
responsables solidaris quan, per acció o omissió, permetin
o tolerin la comissió d’infraccions per part del públic o dels
usuaris.
4. La persona titular és responsable administrativament de
les infraccions comeses pels treballadors o per terceres
persones que, sense tenir-hi vinculació laboral, realitzin
prestacions incloses en els serveis contractats per aquesta.
5. Quan hi hagi diverses persones responsables a títol
individual i no sigui possible determinar el grau de
participació de cadascuna en la realització de la infracció,
en respondran totes de manera solidària.
6. La responsabilitat del personal funcionari i del personal
al servei de les administracions públiques, si escau, serà
exigible d’acord amb les normes que en regulen el règim
disciplinari, sens perjudici de la responsabilitat penal o civil
en què s’hagi pogut incórrer.

o parcial de l’activitat de manera temporal fins a un màxim
de dos anys o inhabilitació per a l’exercici de la professió
en l’àmbit d’aquesta llei per un període màxim d’un any. En
el cas de les ECAC, a més de la multa es pot imposar la
suspensió de l’habilitació de l’entitat col·laboradora o del
seu personal tècnic infractor que preveu l’article 92
quinquies.
c) Infraccions molt greus, amb multa de 30.001 a
300.000 euros, i es pot imposar la sanció accessòria de
clausura total o parcial de l’activitat de manera definitiva o
temporal fins a un màxim de tres anys o inhabilitació per a
l’exercici de la professió en l’àmbit d’aquesta llei per un
període màxim de divuit mesos. En el cas de les ECAC, a
més de la multa, es pot imposar la retirada de l’habilitació
de l’entitat col·laboradora o del seu personal tècnic
infractor amb la impossibilitat de tornar-la a sol·licitar en
un període de dos anys.
Article 107
Gradació de les sancions
1. Les multes que preveu l’article anterior, així com la
durada de les sancions accessòries, s’han d’imposar en el
grau mitjà que preveu l’escala corresponent quan no
concorrin circumstàncies atenuants, agreujants o mixtes de
les previstes en l’article 108.
Quan concorrin algunes d’aquestes circumstàncies, les
quanties s’han d’imposar en la meitat superior o inferior de
l’escala, segons pertoqui, valorant la concurrència de les
diferents circumstàncies i la seva major o menor incidència
en la comissió de la infracció.
2. Quan el benefici que resulti de cometre una infracció
sigui superior a la sanció que correspongui, la sanció serà
del 150% de la quantia equivalent al benefici obtingut.
En els casos d’activitat de concurrència pública, el
càlcul del benefici obtingut es pot determinar a partir del
nombre de persones comptabilitzades o, si escau, a partir
del càlcul de la capacitat màxima resultant de l’aplicació de
les ratios que figuren a aquest efecte en el Codi Tècnic de
l’Edificació o norma que el substitueixi.
3. Si la comissió de la infracció ha ocasionat danys o
perjudicis a les persones, als béns o al medi ambient, han de
ser avaluats, i la persona infractora, a més de la sanció que
correspongui en funció de la gravetat de la infracció
comesa, està obligada a reintegrar-ne la quantia econòmica
als particulars afectats o a les administracions o, si escau, a
proveir immediatament els mitjans per reparar els danys
ocasionats i restablir l’equilibri mediambiental.
Article 108
Circumstàncies agreujants, atenuants i mixtes

Article 106
Sancions

1. Són circumstàncies agreujants:
Les infraccions es poden sancionar
administrativa de conformitat amb el següent:

per

via

a) Infraccions lleus, amb multa de 300 a 3.000 euros; no
obstant això, quan no hi hagi reincidència i quan no es tracti
d’infraccions contra la seguretat, la salubritat o el medi
ambient, pot substituir-se per una admonició o advertència.
b) Infraccions greus, amb multa de 3.001 a 30.000
euros, i es pot imposar la sanció accessòria de clausura total

a) Prevaler-se, per a la comissió de la infracció, de la
titularitat d’un ofici o càrrec públic, llevat que el fet
constitutiu d’aquesta hagi estat realitzat, precisament, en
l’exercici del deure funcional propi del càrrec o ofici.
b) Cometre la infracció una persona a qui s’hagi imposat
amb anterioritat una sanció ferma per qualssevol infraccions
greus o molt greus de les que estableix aquesta llei en els
últims sis anys.
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c) No observar les mesures cautelars de suspensió
ordenades amb motiu de l’exercici de la potestat de
protecció de la legalitat i de restabliment de l’ordre jurídic
pertorbat.
d) Obstaculitzar la potestat inspectora, tret dels casos
prevists a l’article 103.1.o).
2. Són circumstàncies atenuants:
a) No haver-hi intenció de causar un dany greu als
interessos públics o privats afectats.
b) Reparar voluntàriament el dany causat abans de la
incoació de les actuacions sancionadores.
c) Paralitzar les obres o cessar l’activitat o l’ús, de
manera voluntària, abans que l’administració adopti la
mesura cautelar de suspensió.
3. Són circumstàncies que, segons cada cas concret, atenuen
o agreugen la responsabilitat:
a) El grau de coneixement de la normativa legal i de les
regles tècniques d’observança obligatòria per raó de l’ofici,
de la professió o de l’activitat habitual.
b) El benefici obtingut de la infracció o, si escau, la
comissió d’aquesta sense considerar el benefici econòmic
possible.
Capítol IV
Restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física
alterada
Article 109
Restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física
alterada
Quan l’administració competent tengui coneixement de
l’exercici d’una activitat sense el títol habilitant
corresponent o amb un que presenta inexactituds, falsedats
o omissions de caràcter essencial, o sense haver presentat
les revisions periòdiques que preveu aquesta llei o en la
qual s’observi l’incompliment de la normativa vigent que li
sigui d’aplicació, ha d’acordar l’inici d’un expedient de
restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física
alterada, sense perjudici que procedeixi acordar també
l’inici d’un expedient de caràcter sancionador.
Aquest expedient es pot iniciar mentre es dugui a terme
l’activitat i en el termini de tres anys comptadors des del
cessament de l’activitat.
Article 110
Procediment per al restabliment de la legalitat infringida i
de la realitat física alterada
1. A l’acord d’inici de l’expedient de restabliment de la
legalitat infringida i de la realitat física alterada s’han
d’identificar l’activitat i el titular i s’ha de fer esment dels
motius que motiven l’expedient, atorgant un termini no
inferior a quinze dies perquè s’al·legui allò que es consideri
convenient. També s’ha de requerir al titular per tal que
legalitzi l’activitat.
2. L’expedient de restauració de la legalitat infringida i de
restabliment de la realitat física alterada s’ha de resoldre en
el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de
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l’acord d’inici. Això no obstant, l’instructor o la instructora
de l’expedient pot declarar la suspensió del termini màxim
per resoldre quan hi concorrin circumstàncies de l’article 22
de la Llei 39/2015 o de la norma que el substitueixi. També
s’ha de suspendre el termini màxim per resoldre quan el
titular insti la legalització de l’activitat i fins que
l’administració competent resolgui el procediment de forma
expressa o transcorri el termini màxim per resoldre.
3. La resolució de l’expedient pot ser:
a) D’arxiu, si s’acredita la legalitat de l’activitat o la
seva posterior legalització.
b) Quan l’activitat sigui il·legalitzable o el titular no
l’hagi legalitzada, s’ha d’acordar el tancament definitiu de
l’activitat i el complet restabliment de la realitat física a
l’estat anterior. No obstant això, quan les deficiències o les
il·legalitats no afectin tota l’activitat, es pot acordar el
tancament parcial de l’activitat i el restabliment de la
realitat física alterada de forma irregular.
Article 111
Les mesures cautelars
1. A l’acord d’inici de l’expedient de restabliment de la
legalitat infringida i de la realitat física alterada es poden
adoptar, de forma motivada, les mesures cautelars següents:
a) Suspensió o prohibició total o parcial de l’activitat.
b) Paralització, prohibició, suspensió i clausura de
l’activitat, de la instal·lació tècnica o de la maquinària o de
part d’aquestes, com també adopció de les mesures de
seguretat que es considerin necessàries.
c) Decomís de béns o mercaderies, presumptament
falsificats, fraudulents o delictius o que puguin comportar
risc greu per a la salut.
d) Retirada de les entrades de la venda, de la revenda o
de la venda ambulant.
e) La suspensió de l’habilitació de l’ECAC o del seu
personal tècnic presumptament responsable de la infracció.
f) Altres mesures que no causin perjudicis de reparació
difícil o impossible a les persones interessades o que
impliquin violació dels drets emparats per les lleis.
Aquest acord pot preveure la possibilitat de comunicar
l’adopció d’aquestes mesures a les empreses
subministradores d’energia elèctrica, aigua potable,
telecomunicacions i altres, perquè interrompin
immediatament el subministrament en el termini màxim de
48 hores.
2. Si un cop adoptat l’acord de mesura cautelar de
suspensió de l’activitat, el titular no paralitza l’activitat en
el termini de 48 hores, s’ha de procedir, per via d’execució
forçosa, d’acord amb allò que disposa l’article 100 de la
Llei 39/2015 o la norma que el substitueixi, a la citació
prèvia dels seus responsables, i s’han de precintar l’activitat
o les instal·lacions tècniques o els elements auxiliars de
l’activitat, o part d’aquests.
3. Les mesures cautelars acordades es podran aixecar en
qualsevol moment si s’aprecia que han desaparegut les
circumstàncies que les motivaren.
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4. Si la persona infractora incompleix l’acord de mesura
cautelar de suspensió de l’activitat o trenca els precintes
obligarà que l’òrgan actuant ho comuniqui al Ministeri
Fiscal amb la finalitat de determinar les responsabilitats
penals que hi pugui haver i, independentment, s’ha d’iniciar
el procediment sancionador.
Article 112
Les mesures provisionalíssimes
1. De forma prèvia a l’acord que preveu l’apartat 1 de
l’article anterior, els inspectors o les inspectores en
l’exercici de les seves funcions han d’adoptar amb caràcter
immediat les mesures cautelars que preveu l’article anterior
quan s’observi que l’exercici de l’activitat pugui crear
situacions de perill greu i imminent per als béns o la
seguretat i la integritat física de les persones. També es
poden adoptar aquestes mesures quan es pot produir la
desaparició del fet que constitueix el motiu de la infracció
o es tracti d’activitats no permanents sense l’autorització
preceptiva o de la instal·lació d’itinerants que no es troben
inscrites en el registre autonòmic preceptiu.
2. Les mesures cautelars que preveu l’apartat anterior s’han
de recollir a l’acta d’inspecció amb una motivació succinta
i s’han de comunicar amb la màxima celeritat a l’òrgan
competent, el qual les ha de confirmar, modificar o aixecar
en el termini de tres dies. En el termini màxim de quinze
dies des de la data que s’adoptin, s’ha d’iniciar el
procediment de restabliment de la legalitat i de la realitat
física alterada. En tot cas, quedaran sense efecte si no les
confirmen o les modifiquen en el termini esmentat; així
mateix també quedaran sense efecte si no s’inicia el
procediment de restabliment de la legalitat i de la realitat
física alterada en el termini màxim de quinze dies.”

Itinerants majors

600.000

Itinerants menors

150.000

Itinerants innòcues

150.000

No permanents

Vegeu taula, apartat 2”

2. L’apartat 7 de la disposició addicional tercera de la Llei
7/2013 ja esmentada queda modificat en els termes següents:
“7. Les assegurances professionals han de garantir un
capital mínim de 600.000 euros per al cas de les activitats
permanents majors; de 300.000 en el cas de permanents
menors, infraestructures comunes i en espais compartits; i
de 150.000 en el cas de les activitats innòcues i quan sigui
obligatori.”
Article trenta-tresè
La disposició addicional cinquena de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda redactada en els termes següents:
“Disposició addicional cinquena
Models oficials de documents
La conselleria competent en matèria d’activitats i
espectacles públics ha d’aprovar mitjançant una resolució
els models de declaració responsable, comunicació prèvia,
certificat d’execució de les instal·lacions i mesures
correctores de les activitats, certificat final de muntatge i
instal·lació de les activitats itinerants, fitxa resum,
d’inspeccions periòdiques i altres models de documents que
preveu aquesta llei.”
Article trenta-quatrè

Article trenta-dosè
1. L’apartat 1 de la disposició addicional tercera de la Llei
7/2013 ja esmentada queda modificat en els termes següents:
“1. El capital mínim per assegurar és el que s’indica en la
taula següent:
Activitats

Capital mínim assegurat (€)

Permanents majors

600.000

Permanents menors

300.000

Permanents innòcues

150.000, quan sigui obligatori

Permanents
d’infraestructures
comunes

300.000

Permanents en
espais compartits

300.000, pel que fa a les
instal·lacions; l’assegurança per a
l’exercici de l’activitat serà
potestativa, tret dels casos que
resulti legalment preceptiva

Permanents
d’espectacles públics
i recreatives

Vegeu taula, apartat 2

La disposició addicional setena de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda redactada en els termes següents:
“Disposició addicional setena
Registre Autonòmic d’Activitats i documentació in situ
1. El Registre Autonòmic d’Activitats creat en l’article 32
d’aquesta llei serà objecte de desenvolupament reglamentari
per part del Govern de les Illes Balears, el qual garantirà la
publicitat de les dades i la seva interoperativitat amb la
resta d’administracions públiques. En particular, es
garantirà l’accés telemàtic a les dades del registre i a la
documentació del recull documental dels inscrits.
2. La seu electrònica del Registre, una vegada que es
constitueixi, podrà servir de plataforma per a la tramitació
dels diferents procediments que preveu aquesta llei en
relació amb les activitats permanents dels municipis que
així ho decideixin mitjançant la signatura d’un conveni de
col·laboració amb l’administració autonòmica. Aquesta
plataforma haurà de garantir la interoperativitat de les dades
i la validesa jurídica de les diferents gestions que puguin
dur a terme els ciutadans i els diferents organismes i
institucions.
El conveni que preveu el paràgraf anterior podrà abastar
la totalitat dels tràmits prevists per a les activitats
permanents o només la presentació de la declaració
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responsable d’inici i exercici de l’activitat. En aquest darrer
cas, la presentació d’aquest document a la plataforma
produirà els efectes que preveu aquesta llei pel que fa a
l’habilitació per iniciar i exercir l’activitat, a més de suposar
la inscripció immediata en el Registre d’Activitats, sense
perjudici d’allò que indica l’apartat 4 de l’article 69 de la
Llei 39/2015.
3. No serà preceptiva la presentació o la possessió de la
documentació que preveu aquesta llei en el lloc on
s’exerceix l’activitat quan aquesta es trobi dipositada en el
Registre Autonòmic d’Activitats i sigui accessible per via
telemàtica.”
Article trenta-cinquè
S’afegeix una nova disposició addicional dotzena a la Llei
7/2013 ja esmentada que queda redactada en els termes
següents:
“Disposició addicional dotzena
Entitats col·laboradores de l’administració existents a
l’entrada en vigor de la llei
Les entitats col·laboradores en activitats classificades
inscrites al corresponent registre autonòmic d’acord amb
allò que preveu l’Ordre de la Conselleria de Funció Pública
i Interior per la qual es regulen les entitats col·laboradores
en activitats classificades de 26 de juny de 1996, tindran
provisionalment la consideració d’ECAC als efectes que
preveu aquesta llei, si bé en el termini de sis mesos han
d’acreditar davant la conselleria competent en matèria
d’activitats el compliment dels requisits i les obligacions
que preveu aquesta llei. En el termini de dos mesos des de
la presentació d’aquesta acreditació, s’ha de dictar resolució
en relació amb l’habilitació definitiva com a ECAC.
En el cas que transcorrin els sis mesos sense que s’hagi
presentat la documentació que acrediti el compliment dels
requisits i les obligacions que es preveuen, queda sense
efecte l’habilitació de l’entitat per ministeri de la llei, sense
perjudici que posteriorment sol·liciti l’habilitació d’acord
amb allò que preveuen els articles 91 i següents.”
Article trenta-sisè
La disposició transitòria sisena de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda redactada en els termes següents:
“Disposició transitòria sisena
Règim especial d’activitats exemptes
Les autoritzacions turístiques emeses abans de l’1 de
gener de 1998, juntament amb la seva documentació,
supleixen els títols habilitants d’instal·lació i inici i exercici
de l’activitat dels establiments turístics oberts al públic a
l’entrada en vigor d’aquesta llei. Si aquests establiments
turístics varen realitzar modificacions de l’activitat abans de
l’entrada en vigor de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les
Illes Balears, l’autorització turística en la qual es recullin
les modificacions juntament amb la seva documentació
també supleix els títols habilitants d’instal·lació i inici i
exercici d’activitat.

10175

L’ajuntament pot requerir a la conselleria competent en
matèria de turisme una còpia de l’expedient d’autorització
i de les inspeccions realitzades en l’activitat turística, així
com requerir al promotor la fitxa resum i la documentació
tècnica descriptiva de l’estat actual de l’activitat per poder
inscriure-la en el Registre Autonòmic i fer-ne el control
administratiu corresponent.”
Article trenta-setè
La disposició transitòria vuitena de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda redactada en els termes següents:
“Disposició transitòria vuitena
Registres autonòmics
1. El Registre Autonòmic d’Activitats creat en l’article 32
d’aquesta llei haurà de ser objecte de desplegament
reglamentari i estar plenament operatiu en el termini d’un
any des que entri en vigor aquesta norma.
2. Fins que el Registre Autonòmic d’Activitats creat en
aquesta llei no sigui plenament operatiu, d’acord amb la
seva pròpia normativa de desplegament, juntament amb la
sol·licitud, la comunicació prèvia o la declaració
responsable que preveu el títol IV d’aquesta llei, s’hi han
d’adjuntar les dades i la documentació indicada en format
digital.
3. Tan bon punt com el Registre Autonòmic d’Activitats
sigui operatiu, l’administració competent ha d’inscriure
d’ofici les dades i la documentació esmentades en el punt
2.”
Article trenta-vuitè
La disposició transitòria desena de la Llei 7/2013 ja
esmentada queda redactada en els termes següents:
“Disposició transitòria desena
Inscripció al Registre Autonòmic d’Activitats de les
activitats permanents existents
1. Els titulars de les activitats existents a l’entrada en vigor
d’aquesta llei que no estiguin inscrites en el Registre
Autonòmic d’Activitats, han d’instar a l’ajuntament perquè
tramiti la seva inscripció. A aquest efecte, el titular ha de
presentar una declaració responsable en la qual indiqui que
l’activitat o les activitats que es duen a terme s’adeqüen a la
normativa que els hi és d’aplicació.
Juntament amb la declaració responsable ha de presentar
la documentació que acrediti un dels supòsits següents:
a) Que disposa del permís d’instal·lació o document
equivalent, cas en el qual ha de declarar que no s’han alterat
les condicions que aquest fixava.
b) Que en el moment de l’inici no li eren exigibles les
autoritzacions de la lletra a) anterior. En aquest cas ha de
presentar una memòria descriptiva en la qual constin, com
a mínim, el contingut de la fitxa resum i altres paràmetres
que siguin indicatius de la perillositat de l’activitat, així
com fotografies o plànols de l’estat actual.
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c) Que l’activitat és anterior a l’entrada en vigor de la
Llei 16/2006, que no ha estat objecte de sanció ferma per
manca de llicència i que no disposa del permís
d’instal·lació o document equivalent o no compleix les
condicions que aquest fixava. En aquest cas, ha de presentar
un projecte tècnic de l’activitat d’acord amb l’estat actual
en el qual s’ha d’indicar expressament el grau de
compliment de la normativa sectorial que li resulti
aplicable.
En tots els casos anteriors, quan es tracti d’activitats
permanents majors, el titular ha de presentar les darreres
revisions tècniques periòdiques que siguin exigibles d’acord
amb la normativa sectorial que els sigui d’aplicació.
2. La inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats en
els supòsits b) i c) anteriors suposarà que les dades
aportades gaudeixin de presumpció de veracitat, llevat que
hi hagi una prova en contra, i tendran el mateix efecte que
el de la presentació de la declaració responsable d’inici i
exercici de l’activitat.
3. La inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats no
eximeix, en cap cas, d’haver d’obtenir les autoritzacions
sectorials corresponents ni suposa la legalització urbanística
de l’establiment on s’ubica l’activitat.”
Article trenta-novè
S’afegeix una nova disposició transitòria a la Llei 7/2013 ja
esmentada, que queda redactada en els termes següents:
“Disposició transitòria onzena
Revisions tècniques de les activitats existents
1. Els titulars de les activitats permanents existents a
l’entrada en vigor d’aquesta llei han de presentar a
l’administració competent una revisió tècnica en els termes
que regula l’article 50. Aquesta revisió s’ha de fer abans del
31 de desembre de 2022, quan es tracta d’activitats
permanents majors, i abans del 31 de desembre de 2024, en
la resta de casos.
A l’efecte que preveu el paràgraf anterior, la revisió
tècnica s’ha d’entendre també realitzada quan es duguin a
terme modificacions substancials de les previstes a l’article
11.
2. Els titulars de les activitats itinerants que a l’entrada en
vigor d’aquesta llei es trobin inscrites en el Registre
Autonòmic d’Activitats Itinerants han de presentar a
l’administració competent una revisió tècnica en els termes
que regula l’article 58 d’acord amb les regles següents:
a) Quan la data d’inscripció o, en el cas que sigui
posterior a aquesta, la data del projecte inscrit sigui anterior
a l’1 de gener de 2016, aquesta revisió s’ha de fer abans del
31 de desembre de 2021, quan es tracta d’activitats
itinerants majors, i abans del 31 de desembre de 2022, en el
cas de les menors.
b) Les activitats itinerants no incloses a la lletra anterior,
han de fer aquesta revisió abans de complir els sis anys
comptadors des de la data d’inscripció o, en el cas que sigui
posterior a aquesta, la data del projecte inscrit, si es tracta

de majors. En el cas de les menors el termini serà de set
anys.
3. La no-presentació en termini de les revisions tècniques
que preveu aquesta disposició donarà lloc a l’aplicació
d’allò que preveu l’article 89 d’aquesta llei.”
Article quarantè
S’afegeix una nova disposició transitòria a la Llei 7/2013 ja
esmentada amb la redacció següent:
“Disposició transitòria dotzena
Règim transitori de les activitats no permanents de creació
o producció audiovisual
Fins que no es dugui a terme el desplegament
reglamentari general de les previsions d’aquesta llei
relatives a les activitats no permanents, i pel que fa a les
activitats específiques de creació o de producció
audiovisual, s’entén que tenen caràcter puntual o eventual
sempre que no superin un termini continuat d’un màxim de
tres mesos en un període de dotze mesos de
desenvolupament efectiu de cada activitat, sense incloure el
temps de muntatge i desmuntatge, previ i posterior a
l’activitat. Aquestes activitats de creació o de producció
audiovisual de caràcter no permanent, tant si es duen a
terme a sòl rústic com a sòl urbà, es poden autoritzar de
manera reiterada i acumulativa en una mateixa ubicació, en
successives anualitats.
La petició per a la seva realització davant l’ajuntament
corresponent es podrà fer motivadament encara que entre la
sol·licitud i la realització hi hagi un termini inferior a un
mes.”
Article quaranta-unè
L’annex I de la Llei 7/2013 ja esmentada queda redactat en
els termes següents:
“ANNEX I
Classificació de les activitats i modificacions
Les activitats permanents majors, menors i innòcues i
les seves modificacions es classifiquen en funció de
diversos paràmetres o usos que preveuen els títols I, II i III
d’aquest annex. Per determinar a quina categoria correspon
cada tipus d’activitat o modificació, s’ha de comprovar en
primer lloc si està inclosa en el títol I d’aquest annex; en cas
que no hi estigui, s’ha de comprovar si està inclosa en el
títol III d’aquest annex; i en cas contrari, s’ha de considerar
inclosa en el títol II.
TÍTOL I
PARÀMETRES D’ACTIVITATS MAJORS
Són les activitats o modificacions en què concorren un
o més d’un dels punts següents:
1. Les indústries, els tallers industrials i les indústries
agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície
computable.
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2. Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície
computable, excepte els aparcaments a l’aire lliure.
3. Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com
ara guarderies, hospitals, residències de la tercera edat i
similars.
4. Quan la capacitat sigui superior a 500 persones, o a 250
persones quan la densitat d’ocupació sigui igual o superior
a 1 persona/m2.
5. Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i
corregida de l’activitat sigui superior o igual a 400
Mcal/m2, o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2
amb una superfície construïda superior a 300 m2.
6. Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un
metre de les maquinàries, aparells o equips sigui superior o
igual a:
a) 90 dB (A) a l’interior d’edificis en període diürn o
vespertí i a 80 dB (A) en període de nit.
b) 65 dB (A) en zones a l’aire lliure o sense tancaments
en període diürn o vespertí, i a 55 dB (A) en període de nit.
No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de
renou que puguin produir els aparells d’àudio autònoms
com ara televisors o similars. Quan es tracti de zones
residencials o que requereixin una protecció especial contra
la contaminació acústica, els valors indicats s’han de reduir
en 5 dB.
7. Les activitats definides com a tals per aquesta llei
incloses en els annexos I i II de la Llei 12/2016.
8. Les activitats que manipulin, expedeixin o
emmagatzemin productes susceptibles d’originar riscs greus
a persones i béns per explosions, combustions,
intoxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos,
olors, boires o pols en suspensió que puguin produir
molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes
per altres autoritzacions sectorials.
9. Les instal·lacions d’infraestructures comunes i les
d’activitats en espais compartits
10. Les que es regulin reglamentàriament.
TÍTOL II
PARÀMETRES D’ACTIVITATS MENORS
Són totes les que no estiguin incloses en els títols I i III
d’aquest annex.
TÍTOL III
PARÀMETRES D’ACTIVITATS INNÒCUES
Són les següents:
1. Els aparcaments a l’aire lliure fins a 100 m2.
2. Els despatxos professionals fins a 50 m2 de superfície
computable, que no pertanyin a un habitatge.
3. Les activitats de servei que es duguin a terme en
dependències d’un habitatge sense que es superin els 50 m2
de superfície computable i sempre que per a la instal·lació
o per a l’exercici de l’activitat no sigui necessària
l’obtenció de cap autorització sectorial.
4. Venda directa dels productes de segona transformació de
la pròpia explotació agrària.
TÍTOL IV
ACTIVITATS NO PERMANENTS
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1. Són activitats no permanents majors les que per a la seva
execució precisen disposar d’un pla d’autoprotecció de
conformitat amb la normativa vigent en matèria
d’emergències.
2. Són activitats no permanents menors les que no són ni
majors ni innòcues.
3. Són activitats no permanents innòcues aquelles en què
concorren els següents punts:
a) Quan la capacitat no sigui superior a 100 persones a
l’interior d’edificis o a més de 500 a l’aire lliure.
b) Quan la càrrega de foc ponderada i corregida no sigui
superior o igual a 200 Mcal/m2.
c) Que tenguin una durada no superior a set dies.
d) Que no es faci ús de material pirotècnic.”
Article quaranta-dosè
L’annex II de la Llei 7/2013 ja esmentada queda redactat en
els termes següents:
“ANNEX II
Contingut mínim de la documentació tècnica
1. PROJECTE TIPUS D’ACTIVITATS PERMANENTS
El projecte tipus d’activitats permanents ha de contenir
com a mínim una estructura composta de: fitxa resum,
memòria, pressupost, plànols, plec de condicions i d’altres.
A continuació s’estableix una taula per poder determinar
d’una manera senzilla els continguts dels quals ha de
disposar un projecte d’obres i activitats i un projecte només
d’activitats. Les taules s’organitzen en tres columnes: la
primera és d’informació comuna que ha de constar en
qualsevol tipus de projecte, després en funció del tipus de
projecte s’afegeix el contingut d’una columna o de les dues
columnes restants.
La columna de dades comunes s’ha d’enfocar des del
punt de vista del projecte que s’estigui redactant. En el cas
d’un projecte únicament d’activitats l’enfocament que
prioritza és el de descriure adequadament l’activitat i els
seus processos sempre en l’àmbit d’aquesta.
Es pretén exposar de manera exhaustiva els següents
punts, així com resoldre’ls:
- Seguretat en l’exercici de l’activitat.
- Sorolls i vibracions.
- Emissió de contaminants a l’atmosfera.
- Olors.
- Residus líquids.
- Residus sòlids.
- Altres impactes potencials.
S’ha seguit el que s’indica per als projectes d’obra pel
CTE i s’ha complementat amb el que hauria de definir el
projecte d’activitats perquè en quedi determinat l’àmbit,
igual que la redacció dels projectes integrals.
Els projectes que defineixin activitats disposaran d’una
fitxa resum en què s’indicaran les dades més rellevants de
l’activitat. Aquesta fitxa pot ser la mateixa portada del
projecte i ha de contenir la següent informació:
- Titular.
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- Tipus (menor, major) i classe (nova, ampliació,
reforma).
- Descripció de l’activitat.
- Classificació d’aquesta (dins dels grups que es
defineixin).
- Situació.
- Superfície.
- Capacitat (nombre d’usuaris).
- Potència elèctrica.
- Càrrega de foc.
- Si és especial com a multidisciplinari o serveis
comuns.

1.3. Descripció
del projecte*

Compliment del
CTE i altres
normatives
específiques,
normes de
disciplina
urbanística,
ordenances
municipals,
edificabilitat,
funcionalitat, etc.

Quan s’hagin de tramitar modificacions per a les que no
es requereixi projecte, la fitxa resum s’ha de presentar com
a document independent i amb la mateixa informació
indicada abans.

Descripció de la
geometria de
l’edifici, volum,
superfícies útils i
construïdes,
accessos i
evacuació.

Contingut del
projecte
Comú

Obres

Descripció
general de
l’edifici,
programa de
necessitats, ús
característic de
l’edifici i altres
usos prevists,
relació amb
l’entorn.

Activitats

Descripció
general dels
paràmetres que
determinen les
previsions
tècniques que
s’han de
considerar en el
projecte amb
respecte al
sistema
estructural
(fonamentació,
estructura portant
i estructura
horitzontal), el
sistema de
compartició, el
sistema
envolupant, el
sistema
d’acabats, el
sistema de
condicionament
ambiental i el de
serveis.

Descripció
detallada i clara
del procés de
producció, dels
serveis que s’han
de prestar o de
qualsevol altra
circumstància de
l’activitat.
Així mateix,
descripció de les
previsions,
necessitats i
condicionaments
per acomplir les
normatives
sectorials que els
afectin.

I. Memòria
1. Memòria
descriptiva

Descriptiva i
justificativa

1.1. Agents*

Promotor,
projectista, altres
tècnics

1.2. Informació
prèvia*

Antecedents i
condicionants de
partida, dades de
l’emplaçament i
entorn físic.
Altres
normatives, si
s’escau.
Dades de l’edifici
en cas de
rehabilitació,
reforma o
ampliació.
Informes
realitzats.

1.4. Prestacions
de l’edifici (o
activitat)*

Relació de
normes sectorials
aplicables que
intervenen en
l’activitat, amb
indicació
d’aquelles
prèvies a la
llicència.
Ordenances
municipals que
són d’aplicació a
aquesta activitat,
o que puguin
generar
limitacions als
usos prevists en
l’edificació.
Afecció de
l’espai on es
desenvolupa
l’activitat
afectada per
limitacions a
causa de la
protecció com a
bé cultural o
mediambiental.

Per requisits
bàsics i en
relació amb les
exigències
bàsiques del
CTE. S’han
d’indicar en
particular les
acordades entre
promotor i
projectista que
superin els
llindars establerts
en el CTE.

Plantilla i
capacitat: s’ha
d’indicar el
nombre de
persones que
presten els
serveis en
l’activitat i, quan
el cas ho
requereixi, la
capacitat màxima
de públic i la
capacitat total.
Indicació
expressa de les
solucions
tècniques
alternatives que
es preveuen
adoptar, i
justificació en
l’apartat
corresponent.

S’han d’establir
les limitacions
d’ús de l’edifici
en el seu conjunt
i de cada una de
les seves
dependències i
instal·lacions.

1.5. Memòria
urbanística

Memòria
urbanística

2. Memòria
constructiva

Descripció de les
solucions
adoptades

2.1. Sustentació
de l’edifici *

Justificació de les
característiques
del terra i
paràmetres que
s’han de
considerar per
calcular la part
del sistema
estructural que
correspon a la
fonamentació.
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2.2. Sistema
estructural
(fonamentació,
estructura portant
i estructura
horitzontal)

2.3. Sistema
envolupant

S’han d’establir
les dades i les
hipòtesis de
partida, el
programa de
necessitats, les
bases de càlcul i
els procediments
o mètodes que
s’han fet servir
per a tot el
sistema
estructural, així
com les
característiques
dels materials
que hi intervenen.
Definició
constructiva dels
diferents
subsistemes de
l’envolupant de
l’edifici, amb
descripció del
seu
comportament
davant les
accions a què es
troba sotmès (pes
propi, vent,
sisme, etc.),
davant el foc,
seguretat d’ús,
evacuació
d’aigua i
comportament
davant la humitat,
aïllament acústic
i les seves bases
de càlcul.

2.6. Sistemes de
condicionament i
instal·lacions

La definició ha
de ser la precisa
per al projecte
d’activitats, en
cas que sigui
necessari.

2.7. Equipament

Aïllament tèrmic
dels esmentats
subsistemes, la
demanda
energètica
màxima prevista
de l’edifici per a
condicions
d’estiu i d’hivern
i la seva
eficiència
energètica en
funció del
rendiment
energètic de les
instal·lacions
projectat segons
l’apartat 2.6.2.
2.4. Sistema de
compartimentaci
ó

2.5. Sistemes
d’acabats

S’han d’indicar
les dades de
partida, els
objectius que
s’han de complir,
les prestacions i
les bases de
càlcul per a cada
un dels
subsistemes
següents:
1. Protecció
contra incendis,
antiintrusió,
parallamps,
electricitat,
ascensors,
transport,
fontaneria,
evacuació de
residus líquids i
sòlids, ventilació,
telecomunicacion
s, etc.
2. Instal·lacions
tèrmiques de
l’edifici projectat
i el seu rendiment
energètic,
subministrament
de combustibles,
estalvi d’energia i
incorporació
d’energia solar,
tèrmica o
fotovoltaica i
altres energies
renovables.

En el projecte
d’activitats es
definiran
exhaustivament
la totalitat de les
instal·lacions.

Definició de
banys, cuines i
rentadors,
equipament
industrial, etc.

Relació de la
maquinària i
altres mitjans que
intervenen en el
procés productiu
de l’activitat.

Combustibles:
classes, quantitat,
tipus, condicions
de
subministrament,
emmagatzemame
nt i ús.
Estudi i mesures
correctores de
l’emissió de
contaminants a
l’atmosfera.

Possibles
molèsties,
nocivitat,
perillositat o
insalubritat que
puguin produir
les matèries
primeres i els
productes acabats
o
emmagatzemats.
Emissió de
contaminants a
l’atmosfera.

Definició dels
elements de
compartimentaci
ó amb
especificació del
comportament
davant del foc i
el seu aïllament
acústic i altres
característiques
que siguin
exigibles, si
s’escau
S’han d’indicar
les
característiques i
prescripcions
dels acabats dels
paraments a fi
que es
compleixin els
requisits de
funcionalitat,
seguretat i
habitabilitat.
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3. Compliment
del CTE
3.1. Seguretat
estructural
3.2. Seguretat en
cas d’incendi *

S’han d’indicar
quant a les seves
funcions de
salubritat i neteja.

3.3. Seguretat
d’utilització i
accessibilitat *
3.4. Salubritat

Estudi d’olors,
residus líquids,
residus sòlids i
altres impactes
potencials.

3.5. Protecció
contra el soroll

Relació, estudi i
solucions als
sorolls i
vibracions.
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3.6. Estalvi
d’energia

Seguretat en
l’exercici de
l’activitat, i
mesures
correctores que
s’han adoptat.

II. Plànols

Plànol de situació
*

Pendents, punts
de recollida
d’aigües, etc.

S’ha de reflectir
la situació de
maquinària,
sortides de fums i
d’altres elements
que puguin tenir
limitacions
respecte de les
altures mínimes i
les distàncies a
veïns.

Alçats i
seccions*

Delimitats, amb
indicació de
l’escala i cotes
d’altura de
plantes, gruixos
de forjat, alçàries
totals, per
comprovar el
compliment dels
requisits
urbanístics i
funcionals.

En els projectes
únicament
d’activitats, les
seccions han
d’estar orientades
bàsicament al
compliment dels
requisits
funcionals
derivats de
reglamentacions
específiques i
d’ordenances.

S’han de
justificar els
reglaments i les
disposicions que
siguin d’aplicació
en l’activitat
projectada.

4. Compliment
d’altres
reglaments i
disposicions

5. Annexos a la
memòria

Plànols de
cobertes*

Informació
geotècnica.
Càlcul de
l’estructura.
Protecció contra
incendi.
Instal·lacions de
l’edifici.
Eficiència
energètica.
Estudi d’impacte
ambiental.
Pla de control de
qualitat.
Estudi de
seguretat i salut o
estudi bàsic, si
s’escau.

En cas de ser
necessari segons
la legislació
vigent
d’emergències a
les Illes Balears,
s’ha d’incloure
un pla
d’autoprotecció
redactat de
conformitat amb
la normativa
esmentada.

El projecte ha de
contenir tants
plànols com
siguin necessaris
per a la definició
en detall de les
obres.
En cas d’obres
de rehabilitació,
s’han d’incloure
plànols de
l’edifici previs a
la intervenció.

En activitats de
modificacions,
s’han d’incloure
els plànols de
l’estat actual.

Referit al
planejament
vigent, amb
referència a punts
localitzables i
amb indicació del
nord geogràfic.

Ha d’indicar les
zones del
planejament que
afectin activitats.

Plànol
d’emplaçament*

Justificació
urbanística,
alineacions,
reculades, etc.

Plànol
d’urbanització*

Xarxa viària,
escomeses, etc.

Plantes generals*

Delimitades, amb
indicació
d’escala i d’usos,
i especificant els
elements fixos i
els de mobiliari
quan sigui precís
per a la
comprovació de
la funcionalitat
dels espais.

En cas de
projecte
d’activitats
independents, es
poden unificar
aquestes amb les
de les
instal·lacions i
agrupar-les de
forma coherent.

Plànols
d’estructura

Plànols
d’instal·lacions

Descripció
gràfica i
dimensional de
tot el sistema
estructural
(fonamentació,
estructura portant
i estructura
horitzontal). Pel
que fa a la
fonamentació
s’ha d’incloure, a
més, la seva
relació amb
l’entorn immediat
i amb el conjunt
de l’obra.
Descripció
gràfica i
dimensional de
les xarxes de
cada instal·lació,
plantes, seccions
i detalls.

En projectes
únicament
d’activitats s’ha
d’atorgar el nivell
de detall adequat
a les
instal·lacions
perquè el procés
d’instal·lació i
construcció no
pugui presentar
dubtes.

Plànols de
definició
constructiva

Documentació
gràfica de detalls
constructius.

Memòries
gràfiques

Indicació de
solucions
concretes i
elements
singulars:
fusteria,
serralleria, etc.

III. Plec de
condicions
1. Plec de
clàusules
administratives

Disposicions
generals.
Disposicions
facultatives.
Disposicions
econòmiques.

En projectes
d’activitats en
què sigui
necessari aquest
nivell de detall
perquè el
projecte quedi
definit
adequadament.

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019
2. Plec de
condicions
tècniques
particulars
2.1.
Prescripcions
sobre els
materials

2.2.
Prescripcions
quant a
l’execució per
unitats d’obra
Característiques
tècniques
mínimes que han
de reunir els
productes, equips
i sistemes que
s’incorporin a les
obres, així com
les seves
condicions de
subministrament,
recepció i
conservació,
emmagatzemame
nt i manipulació,
les garanties de
qualitat i el
control de
recepció que
s’hagi de
realitzar incloent
el mostreig del
producte, els
assajos a
realitzar, els
criteris
d’acceptació i
rebuig, i les
accions a adoptar
i els criteris d’ús,
conservació i
manteniment.
Aquestes
especificacions
poden fer-se per
referència a plecs
generals que
siguin
d’aplicació,
documents
reconeguts o
altres que siguin
vàlids segons el
parer del
projectista.
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Característiques
tècniques de cada
unitat d’obra; cal
indicar-ne el
procés
d’execució,
normes
d’aplicació,
condicions
prèvies que s’han
de complir abans
de la seva
realització,
toleràncies
admissibles,
condicions
d’acabament,
conservació i
manteniment,
control
d’execució,
assajos i proves,
garanties de
qualitat, criteris
d’acceptació i
rebuig, criteris de
mesurament i
valoració
d’unitats, etc.
Es necessiten les
mesures per
assegurar la
compatibilitat
entre els diferents
productes,
elements i
sistemes
constructius.

2.3.
Prescripcions
sobre
verificacions en
l’edifici acabat

S’indicaran les
verificacions i
proves de servei
que s’hagin de
realitzar per
comprovar les
prestacions finals
de l’edifici.

IV.
Mesuraments

Desenvolupamen
t per partides,
agrupades en
capítols, que han
de contenir totes
les descripcions
tècniques
necessàries per a
la seva
especificació i
valoració.

V. Pressupost
1. Pressupost
aproximat*

Valoració
aproximada de
l’execució
material de l’obra
projectada per
capítols.

2. Pressupost
detallat

Quadre de preus
agrupat per
capítols.
Resum per
capítols, amb
expressió del
valor final
d’execució i
contracta.
Ha d’incloure el
pressupost del
control de
qualitat.
Pressupost de
l’estudi de
Seguretat i Salut.

En els projectes
d’activitats les
verificacions
afecten els
elements
projectats.
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2. PROJECTE TIPUS D’ACTIVITATS ITINERANTS

Als efectes que preveu aquesta llei, es defineix la figura
del projecte preliminar d’activitats (PPA); és aquell el
contingut del qual s’indica en els apartats que disposen
d’asterisc (*). En els apartats esmentats es defineixen les
característiques que, si no es tenen en compte en l’estadi del
projecte bàsic d’edificació, poden provocar una situació
d’impossibilitat material de dur a terme l’activitat.
Específicament, pel que fa a l’apartat 3 (Compliment del
CTE), és suficient que el PPA es limiti a definir els aspectes
de l’edificació que condicionin les activitats que s’hi hagin
de dur a terme.
Aquest PPA pot formar part del mateix projecte bàsic
d’edificació o presentar-se com a separata d’activitats
d’aquest, tal com indica el CTE.
CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE CONTENIR
EL PROJECTE BÀSIC D’OBRA PER A EDIFICIS AMB
ESTABLIMENTS SUSCEPTIBLES D’ACTIVITATS
PER DETERMINAR (article 15.3)

El projecte d’activitats itinerants ha de contenir, com a
mínim, una estructura composta de: memòria, plànols, plec
de condicions i d’altres.
El projecte d’activitats itinerants s’ha de basar
principalment en la descripció de les diferents operatives,
així com els condicionants que s’estableixen i les mesures
correctores aplicades en les operacions de:
- muntatge
- desmuntatge
- operació de l’atracció
- manteniment
Sempre a fi d’evitar les possibles molèsties, nocivitat,
insalubritat i perillositat.
Contingut del projecte
I. Memòria
1. Objecte del projecte

a) Determinació de la ubicació i el recorregut de totes
les instal·lacions exteriors fins al local de l’activitat (unitats
exteriors dels aires condicionats, plaques solars i similars)
segons la tipologia de l’edifici.
b) Que els establiments físics estiguin compartimentats
amb tancaments de resistència al foc com a mínim de 120
minuts, quan siguin susceptibles d’activitats que no estiguin
subjectes al Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en
els establiments industrials.
c) Que s’indiqui, en el cas d’usos industrials, el risc
intrínsec per al qual està preparat l’establiment físic d’acord
amb la tipologia de la configuració i la seva ubicació. A
més, s’ha d’especificar si és del tipus A, B o C, d’acord
amb les configuracions definides en el Reial decret
2267/2004. En tot cas, s’han de complir les exigències
bàsiques.
d) Que es determini almenys un accés adaptat per a les
persones amb discapacitats.
e) Que es determini la ventilació per als lavabos.
f) Que tingui, com a mínim, un conducte per a
l’extracció de fums de secció mínima de 30 x 30 cm o una
secció circular equivalent per cada 100 m2 construïts de
local o fracció, que sigui estanc i tingui un grau de reacció
al foc A1 o A2-s1,d0 (M0).
g) Les que es determinin reglamentàriament.
CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE CONTENIR
EL PROJECTE BÀSIC D’OBRA PER A EDIFICIS D’ÚS
PREDOMINANTMENT RESIDENCIAL AMB
APARCAMENTS (article 15.4)
a) Determinació de les entrades i sortides de vehicles
amb les dimensions i característiques d’aquestes.
b) Determinació dels elements d’evacuació de persones
amb les seves característiques.
c) Determinació dels elements estructurals necessaris
per als mitjans d’extinció d’incendis i per a la ventilació i
els exutoris de fum d’acord amb la normativa que els sigui
d’aplicació.

1.1. Descripció de
l’activitat i identificació
d’aquesta

Ha de contenir la descripció clara de l’objecte de
l’activitat itinerant que s’ha de desenvolupar, amb la
finalitat d’avaluar les possibles causes de molèsties,
nocivitat, insalubritat o perillositat, especialment
aquelles que poden afectar tant usuaris o usuàries com
treballadors o treballadores, o terceres persones, i cal
indicar les mesures globals de l’atracció, així com la
superfície que ocupa.
En tots els casos s’ha d’identificar l’activitat de forma
clara i precisa. Perquè no doni lloc a dubtes ni a
equívocs la seva identificació, ha de quedar assegurada
la identitat de l’activitat i per això com a mínim, s’ha
d’acompanyar de documentació fotogràfica suficient,
així com els plànols que asseguren la seva descripció i
identificació, independentment d’altres mètodes
establerts, com poden ser números de bastidor,
matrícules, etc.
Ha d’indicar l’any de fabricació i les possibles
reformes importants efectuades.

1.2. Tramitació i
classificació de
l’activitat.

S’ha de classificar l’activitat segons la Llei 7/2013.
Així mateix, s’ha d’indicar quines infraestructures i
serveis són necessaris per a la seva instal·lació.

1.3. Normativa de
compliment obligat.

S’ha d’enunciar la normativa que afecta l’activitat
itinerant.

1.4. Emplaçament

a) Idoneïtat de la ubicació
S’han de justificar les condicions i les
característiques que ha de reunir la ubicació:
— Distàncies mínimes (a instal·lacions elèctriques,
arbratge, edificacions i elements similars).
— Necessitats de serveis (aigua, clavegueram,
electricitat i infraestructures similars).
— Acotament de zones de l’atracció i del públic.
b) Resistència del terreny
S’han de justificar les condicions físiques del
terreny, i s’han d’indicar clarament les premisses
mínimes i les condicions d’instal·lació en funció del
terreny.
c) Característiques del disseny
S’han de descriure detalladament els diferents
mecanismes i elements que integren la instal·lació, de
tal manera que permetin assegurar les condicions de
seguretat, higiene i comoditat necessàries per als
usuaris o usuàries i els espectadors o espectadores.
d) En les atraccions en què hi hagi risc de projecció o
de caiguda d’usuaris o usuàries s’ha d’indicar quin
sistema de doble seguretat hi ha instal·lat per a la
subjecció de persones i cabines, habitacles o gòndoles
o hi ha que justificar-ne la no necessitat.
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1.5. Condicions generals
per al desenvolupament
de l’activitat

a) Condicions del públic (pes màxim i mínim, estatura,
edat i qualsevol altra condició física o psíquica que es
consideri oportuna).
b) Condicions meteorològiques (vent, pluja, neu i
circumstàncies similars).
c) Condicions i manual d’ús (s’han d’indicar les
normes de funcionament i de règim intern de
l’activitat).
d) Exercici de l’activitat. És imprescindible la
descripció detallada i clara del cicle complet de
l’activitat i dels serveis que presta o de qualsevol altra
circumstància significativa. S’hauran d’especificar les
accions que s’han d’exercir per cada actor amb totes
les passes que s’han de realitzar en la prestació del
servei. S’han d’indicar els mecanismes de parada
d’emergència.
e) Condicions específiques per al muntatge de
l’atracció fora d’un recinte firal amb serveis.

1.6. Plantilla i capacitat

La memòria ha d’indicar el nombre de persones que
presten els seus serveis en l’activitat i les funcions
concretes que desenvolupen. També s’ha d’indicar:
— La capacitat màxima de públic.
— El nombre de cabines, habitacles o gòndoles.
— La capacitat per cabines, habitacles o gòndoles.
— La capacitat total.
També s’han de detallar els mitjans de protecció
personal que en cada cas es requereixin, així com el
compliment de la normativa vigent en salut laboral, i
s’han d’indicar els condicionaments necessaris partint
de les característiques pròpies de l’activitat.

1.7. Combustible i
energia

Classes, quantitat, tipus, condicions de
subministrament, emmagatzemament i ús.
S’han d’indicar en cada cas les autoritzacions
específiques i/o sectorials necessàries pròpies de
l’activitat i les derivades de la instal·lació en el
muntatge i per al seu exercici.

1.8. Instal·lacions
sanitàries, higièniques i
d’aigua potable

Tant per al muntatge com per a l’exercici de l’activitat
s’han d’indicar, justificar i condicionar les previsions
sobre això. S’han d’indicar, si s’escau, les
autoritzacions específiques i/o sectorials necessàries,
així com les tasques d’higienització, manteniment,
desinfecció, etc.
Tant per al muntatge com per a l’exercici de l’activitat
s’han d’indicar, justificar i condicionar les previsions
que es refereixen al subministrament d’aigua. S’han
d’indicar, si s’escau, les autoritzacions específiques i/o
sectorials necessàries.

1.9. Electricitat i
il·luminació

Tant per al muntatge com per a l’exercici de l’activitat
s’han de descriure clarament els mitjans de què es
disposa. S’han d’indicar, si s’escau, les autoritzacions
específiques i/o sectorials necessàries i les condicions
per al muntatge de l’activitat i per al seu exercici.

1.10. Ventilació,
climatització, calefacció
i aigua calenta sanitària

Tant per al muntatge com per a l’exercici de l’activitat
s’han de descriure clarament els mitjans de què es
disposa. S’han d’indicar, si s’escau, les autoritzacions
específiques i/o sectorials necessàries.

1.11. Risc d’incendi, de
deflagració o d’explosió

Tant per al muntatge com per a l’exercici de l’activitat,
les mesures i els mitjans prevists per a la prevenció i la
protecció contra incendis cal justificar-ne l’adequació a
les normes i als reglaments vigents que siguin
d’aplicació en la matèria.
En tot cas, aquests mitjans s’han de descriure
clarament, i cal indicar-ne el tipus, el número, la
capacitat i altres característiques; així mateix, s’ha de
justificar el compliment de la reglamentació específica.
S’ha de justificar l’evacuació dels usuaris i les usuàries
indicant el temps requerit per a això, tot tenint en
compte la resistència al foc dels elements estructurals i
els mitjans necessaris.

1.12. Seguretat laboral i
altres riscs co ·lectius l

Tant per al muntatge com per a l’exercici de l’activitat
s’han de descriure i s’han d’establir les mesures
preventives, correctores i de control. S’han d’indicar
en cada cas les autoritzacions específiques i/o
sectorials necessàries.

1.13. Altres
instal·lacions

Les que es prevegin per al desenvolupament de
l’activitat, ajustades a la normativa legal aplicable.

1.14. Pla
d’autoprotecció

En cas de ser necessari segons la legislació vigent
d’emergències a les Illes Balears, s’inclourà un pla
d’autoprotecció redactat de conformitat amb la
normativa esmentada.
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1.15. Manteniment

S’han d’indicar les condicions de manteniment
preventiu (pla de manteniment diari, setmanal, mensual
i anual).
S’ha d’incloure una relació de totes les passes que
s’han de seguir per muntar l’atracció, per assegurar la
seguretat estructural i mecànica adequada a les
condicions del terreny que es puguin donar.
També s’han d’explicar detalladament totes les tasques
de manteniment dels elements de l’activitat una vegada
instal·lada.
S’han d’indicar els terminis màxims per reemplaçar les
peces que puguin patir desgast o aquelles les qualitats
de les quals de resistència, duresa, etc., disminueixin
amb l’ús o qualsevol altre factor.

1.16. Elements que
puguin provocar
molèsties, insalubritats,
nocivitats i incidències
en el medi ambient

S’han d’adaptar a la normativa vigent els següents
apartats:
a) Sorolls i vibracions. S’ha d’incloure una anàlisi
d’emissió i transmissió de sorolls i vibracions,
justificant les mesures preventives, correctores i de
control adoptades.
b) Emissió de contaminants a l’atmosfera. S’ha
d’estudiar la producció de contaminants i l’emissió a
l’atmosfera i justificar-la, i s’han de consignar els
nivells per a cada tipus de contaminants i les mesures
preventives, correctores i de control adoptades.
c) Olors. Quan es preveu la producció de males olors
s’han d’indicar les mesures preventives, correctores i
de control adoptades per evitar-les.
d) Residus líquids. S’han de detallar la composició i
les condicions dels residus líquids i, si s’escau, el
sistema de depuració adoptat, el punt final
d’abocament i/o la necessitat de gestors autoritzats, i la
necessitat de xarxa municipal de clavegueram públic.
e) Residus sòlids. S’han d’indicar la composició i la
quantitat generada, a més del sistema de recollida amb
indicació de la necessitat o no de gestors autoritzats,
així com el seu tractament i la seva eliminació.
f) Altres impactes potencials. S’han d’indicar, justificar
i condicionar les previsions sobre això.

2. Annexos a la
memòria

— Pla de control de qualitat i manteniment.
— Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, si
s’escau, que ha de contenir i establir les mesures
preventives, correctores i de control, tant en el
muntatge com en l’explotació de l’activitat. S’han
d’indicar en cada cas les autoritzacions específiques
i/o sectorials necessàries.

II. Plànols

El projecte ha de contenir tants plànols delimitats com
siguin necessaris per a la definició de l’activitat en
detall.

Plànol de condicions
d’emplaçament

Plànol de les condicions d’emplaçament de l’activitat,
amb indicació de les superfícies de seguretat i de les
distàncies a possibles elements de l’entorn immediat
(línies elèctriques, edificacions, altres activitats, altres
instal·lacions i similars).

Plànol de planta i secció

Plànols en planta i secció en les quals s’ha de
desenvolupar l’activitat que expressen la distribució de
zones. Així mateix, s’han d’indicar les diferents
instal·lacions, la maquinària i les mesures preventives,
correctores i de control que s’han previst i que són
necessàries per a una valoració dels efectes de
l’activitat itinerant.

Plànol de detalls de
sistemes de seguretat

Plànols amb els detalls dels sistemes de seguretat, en
què quedi prou clar el seu funcionament i muntatge.

Plànols d’instal·lacions

Esquemes elèctrics i d’altres instal·lacions (aigua, gas,
frigorífiques, combustibles, protecció contra incendis i
d’altres).

Plànols de detalls

Altres dades de detall que el o la projectista consideri
oportuns.

III Plec de condicions
1. Plec de clàusules
administratives

Disposicions generals.
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Descripció exhaustiva dels processos de muntatge i
desmuntatge que complementen l’apartat 1.16 de la
memòria, indicant les fases que s’han de seguir, eines i
personal mínim adscrit per a aquestes tasques, amb
protocol d’assegurament de compliment de condicions
d’instal·lació i protocols en cas de superar-se els
paràmetres de funcionament permès. S’ha d’acreditar
que en el muntatge es compleix la Directiva
2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
16 de setembre de 2009, relativa a les disposicions
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels
treballadors en el treball dels equips de treball (segona
Directiva específica d’acord amb l’article 16, apartat
1, de la Directiva 89/391/CEE).

Regles addicionals
1. L’ECAC ha de certificar, com a mínim, els punts següents:
— Que l’activitat compleix amb la normativa que li sigui
d’aplicació segons el cas.
— Que es garanteix la seguretat estructural de l’activitat així
com la seguretat de les persones en la seva operació i
utilització.
— Que el projecte presentat per a la inscripció correspon
efectivament a la realitat de l’activitat que s’hi descriu.
— Que el projecte presentat descriu adequadament i compleix
amb la normativa quant a les operacions de:
- muntatge
- desmuntatge
- operació de l’atracció
- manteniment

2. Fins que no s’aprovi la classificació de les activitats, els
documents que s’hagin d’inscriure en el Registre han
d’incorporar el codi que pertoqui del nomenclàtor del Decret
19/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el nomenclàtor de les
activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses subjectes a
qualificació.
Disposició addicional segona
Subvencions als projectes per a l’organització de festes
populars
Les administracions públiques, en el seu nivell de
competències, podran atorgar subvencions a les associacions de
veïns i entitats formalment constituïdes sense ànim de lucre per
a la realització dels projectes exigibles conforme a aquesta llei,
referents a l'organització de festes patronals o populars
tradicionals més representatives i acceptades als diferents barris
o poblacions.
Disposició transitòria primera
Inscripció al Registre Autonòmic d’Activitats
Reglamentàriament s’adaptarà la regulació i el
funcionament del Registre Autonòmic d’Activitats a allò que
preveu aquesta llei, i es fixarà el termini per a la seva
implementació plena. Fins que aquesta es produeixi, en els
termes que es prevegin reglamentàriament, no és exigible la
inscripció prèvia de les activitats per dur a terme les
modificacions que preveu l’article 11 de la Llei 7/2013.

I les mesures previstes per evitar les possibles molèsties,
nocivitat, insalubritat i perillositat.

Disposició transitòria segona
Activitats itinerants existents

2. En el cas de les activitats innòcues i menors, la certificació
indicada en l’apartat anterior la podrà fer el tècnic redactor o la
tècnica redactora del projecte tipus o qualsevol altre tècnic o
tècnica competent.

En el termini d’un any comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, la conselleria competent en matèria d’activitats
i espectacles públics ha de classificar d’ofici les activitats
itinerants inscrites en el Registre Autonòmic per adaptar-les a
la nova tipologia que preveu aquesta llei. Tot això sense
perjudici que els titulars puguin sol·licitar-ho de forma
expressa en aquest termini, cas en el qual s’ha de resoldre i
notificar la nova classificació en el termini màxim d’un mes.

3. Les certificacions anteriors no poden tenir una antiguitat
superior a sis mesos en la data de presentació al Registre
Autonòmic d’Activitats Itinerants.
3. MODIFICACIÓ DE L’ANNEX
El contingut d’aquest annex es pot modificar per ordre de la
persona titular de la conselleria competent en matèria
d’activitats del Govern de les Illes Balears a fi de mantenir un
estàndard en els continguts dels projectes d’activitats.”
Disposició addicional primera
Classificació de les activitats
1. Per ordre de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’activitats s’aprovarà la classificació de les activitats
permanents per a l’àmbit de les Illes Balears, la qual n’ha de
fixar l’equivalència amb el CNAE.
Aquesta classificació ha d’indicar-se sempre en els
documents que hagin de ser objecte d’inscripció a la Secció I
del Registre Autonòmic d’Activitats.
Les modificacions que s’hagin de fer amb posterioritat a
aquesta ordre es poden realitzar per resolució de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’activitats.
A l’adreça electrònica del Registre hi ha de figurar sempre
la versió actualitzada de la classificació.

Disposició transitòria tercera
Règim de les activitats no permanents
Fins que la normativa autonòmica no s’adapti al previst en
el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la
norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i
dependències dedicats a activitats que puguin originar
situacions d’emergència, i als efectes de fixar el règim jurídic
de les activitats no permanents regulades a aquesta llei,
regeixen les regles següents:
a) Les activitats no permanents tenen la consideració de
majors quan superin algun dels llindars prevists a l’annex I del
Reial decret 393/2007.
b) L’administració atorgant ha de comunicar les
autoritzacions d’activitats no permanents menors a la
conselleria competent en matèria d’emergències amb una
antelació mínima de cinc dies a la seva execució. Aquesta
comunicació ha de contenir com a mínim la identificació de la
persona responsable de l’activitat i els mitjans de contacte amb
ella, el nombre màxim d’usuaris, l’emplaçament i la relació

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019
dels mitjans relatius a la seguretat dels usuaris que es preveuen
per a l’activitat.
Disposició transitòria quarta
Agències de viatges
1. Les agències de viatges que ja hagin presentat la declaració
responsable d'inici d'activitat a l'administració turística tendran
un termini de dos mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta
llei, per presentar a l'administració turística una comunicació
signada declarant que es té constituïda, i es mantindrà la
garantia en els termes de la redacció atorgada per aquesta llei
a l'article 58 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, amb indicació del tipus de garantia elegida,
import i entitat garant.
2. Les administracions turístiques retornaran les garanties que
tenguin actualment dipositades en el termini màxim de dos
mesos -comptadors des de l’autorització del retorn per part de
la conselleria competent- des que s'hagi presentat la
comunicació esmentada en l’apartat anterior.
Disposició transitòria cinquena
Règim transitori de la situació de segona activitat sense
destinació
El personal funcionari que a l’entrada en vigor de la
modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, a què fa referència la
disposició final segona de la present llei, estigui en situació de
segona activitat sense destinació podrà continuar en aquesta
situació fins a la data de jubilació.
Així mateix el personal funcionari que no reuneixi els
requisits per poder accedir a l’anticipació de l’edat de jubilació
amb aplicació dels coeficients reductors a què es refereix el
Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor
dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’Administració local, podrà sol·licitar el pas a la situació de
segona activitat per raó d’edat sense destinació en els termes
que preveien els articles 57.3 i 60.1 de la Llei 4/2013 abans de
la seva modificació per mitjà de la disposició final segona de
la present llei, fins a la data en què reuneixi els requisits
resultants del Reial decret 1449/2018, moment a partir del qual
podran optar entre l’anticipació de l’edat de jubilació conforme
amb el Reial decret 1449/2018 esmentat, o el pas a la situació
de segona activitat per raó d’edat amb destinació, que regula la
Llei 4/2013.
Disposició derogatòria única
Derogació normativa
1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a allò que disposa aquesta llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles.
2. De forma específica, queda derogat el Decret 19/1996, de 8
de febrer, pel qual s’aprova el nomenclàtor de les activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses subjectes a
qualificació, sense perjudici d’allò que estableix la disposició
addicional primera.
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Disposició final primera
Text refós de la Llei de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears
S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb l’article 44 de la
Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en
el termini de dos anys comptadors des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, aprovi el text refós de la Llei de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, en
què s’han d’integrar la Llei 7/2013 i aquesta llei, amb la
possibilitat de regularitzar-les, aclarir-les i harmonitzar-les.
Disposició final segona
Modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears
1. L’apartat 1 de l’article 57 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol,
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:
“1. El pas a la situació de segona activitat per raó d’edat
només pot ser amb destinació, i es produeix a sol·licitud de
la persona interessada sempre que s’hagi estat en situació
d’actiu i prestant serveis durant un mínim de quinze anys,
dels quals cinc han de ser immediatament anteriors a la data
de la petició, i en complir les edats següents:
a) Escala tècnica: 60 anys.
b) Escala executiva: 58 anys.
c) Escala bàsica: 56 anys.”
2. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 57 de la llei esmentada.
3. Se suprimeixen els apartats 1 i 2 de l’article 60 de la llei
esmentada, i, en conseqüència, els actuals apartats 3, 4 i 5
passen a ser els apartats 1, 2 i 3 de l’article 60.
Disposició final tercera
Modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears
Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 58 de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que
queden redactats en els termes següents:
“1. Les agències de viatges domiciliades a la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de ser objecte d'inscripció
en els registres insulars corresponents i en el Registre
General d'empreses, activitats i establiments turístics,
mitjançant la declaració responsable d'inici d'activitat
turística, en la qual ha de constar la declaració de tenir
constituïda la garantia definida en aquest article, en
compliment de les exigències contingudes en el Reial decret
Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris, i en altres lleis complementàries, així
com en la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i del
Consell.
Les agències de viatges establertes en una altra
comunitat autònoma o en un altre estat de la Unió Europea
que vulguin obrir un establiment en les Illes Balears també
seran objecte d'inscripció en els registres turístics prèvia
presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat
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turística, en la qual ha de constar la declaració de tenir
constituïda la garantia que s'esmenta en el paràgraf anterior.
En el cas que aquesta garantia no compleixi el que es
determina per a l'àmbit de les Illes Balears, s'haurà de
complementar fins a aconseguir el mateix nivell.
Les agències de viatges establertes fora de l'àmbit de la
Unió Europea que vulguin obrir un establiment en les Illes
Balears també han de presentar a l'administració turística la
declaració responsable d'inici d'activitat, que també ha
d'incloure la declaració de tenir constituïda la garantia
exigida per la normativa de les Illes Balears, en els seus
termes.”
“4. Abans de l'exercici de l'activitat, i durant aquest, és
obligatori mantenir vigent per part de les agències de
viatges la garantia esmentada en l’apartat 1 d'aquest article,
per respondre, amb caràcter general, del compliment de les
obligacions derivades de la prestació dels seus serveis
davant els contractants d'un viatge combinat i,
especialment, en cas d'insolvència, del reemborsament
efectiu de totes les despeses realitzades pels viatgers o per
un tercer en el seu nom, en la mesura en què no s'hagin
prestat els serveis corresponents i, en el cas que s'inclogui
el transport, de la repatriació efectiva d'aquells, sense
perjudici que es pugui oferir la continuació del viatge.
A aquests efectes la insolvència s'entendrà produïda tan
aviat com, a conseqüència dels problemes de liquiditat de
l'organitzador o del minorista, els serveis de viatge deixin
d'executar-se, no s’hagin d’executar, o s’hagin d’executar
només en part, o quan els prestadors de serveis exigeixin el
seu pagament als viatgers. Produïda la insolvència, la
garantia haurà d'estar disponible, i el viatger podrà accedir
fàcilment a la protecció garantida. Els reemborsaments
corresponents a serveis de viatge no executats s'efectuaran
en un termini no superior a un mes previ requeriment de la
persona viatgera.
Aquesta garantia pot revestir tres formes:
a) Garantia individual: mitjançant una assegurança, un
aval o una altra garantia financera. L'import d'aquesta
garantia ha de ser equivalent, com a mínim, al 5% del
volum de negoci derivat dels ingressos per l'organització o
venda de viatges combinats a què va arribar l'agència de
viatges en l'exercici anterior, i en qualsevol cas l'import no
pot ser inferior a 100.000 euros.
Aquesta cobertura haurà d'adaptar-se en cas que
augmentin els riscos, especialment si es produeix un
increment important de l'organització o venda de viatges
combinats.
Quan es tracti d'agències de viatges de nova creació,
durant el primer any d'exercici de l'activitat, aquesta
garantia ha de cobrir un import mínim de 100.000 euros. A
partir del segon any d'exercici de l'activitat s'aplica el que
es disposa en el paràgraf anterior.
b) Garantia col·lectiva: les agències de viatges poden
constituir una garantia col·lectiva a través de les
associacions empresarials legalment constituïdes,
mitjançant aportacions a un fons solidari de garantia. La
quantia d'aquesta garantia col·lectiva serà d'un mínim del
50% de la suma de les garanties que els organitzadors o

detallistes individualment considerats haurien de constituir
d'acord amb l'apartat anterior. En cap cas l'import global del
fons podrà ser inferior a 2.500.000 euros.
c) Garantia per cada viatge combinat: l'organitzador o
detallista podrà contractar una assegurança per a cada
viatge combinat.
Al moment en què el viatger dugui a terme el primer
pagament a compte del preu del viatge combinat,
l'organitzador o, si escau, el detallista, li facilitarà un
certificat que acrediti l'existència i plena vigència de la
garantia, el dret a reclamar directament a l'entitat garant, el
nom d'aquesta i les seves dades de contacte, així com el
procediment i termini per exercitar la reclamació.
Quan l'execució del viatge combinat es vegi afectada per
la insolvència de l'organitzador o minorista, la garantia
s'activarà gratuïtament per a les repatriacions i, en cas
necessari, per al finançament de l'allotjament previ a la
repatriació.
A l'efecte d'aquest article s'entendrà per repatriació la
tornada del viatger al lloc de sortida o a qualsevol un altre
lloc acordat per les parts contractants.
En cas que una agència de viatges no tingui vigent la
garantia esmentada en aquest article, ha de cessar en la seva
activitat com a tal. Si l'agència no ha cessat voluntàriament,
l'administració podrà decretar el cessament mitjançant
expedient administratiu a l'efecte, durant la tramitació del
qual es podrà dur a terme una suspensió cautelar de
l'activitat.
Amb caràcter general, en el cas que les agències de
viatges siguin subjectes d'un expedient de renúncia,
suspensió, cessament o baixa de la seva activitat, no podrà
ser cancel·lada la garantia respecte dels viatges ja venuts
per l'agència.
En el supòsit que les agències de viatges, en les seves
diferents modalitats, cessin en la seva activitat, la garantia
quedarà afecta durant dos anys al compliment de les
responsabilitats establertes pels viatges combinats.
Les quanties determinades en aquest punt poden ser
modificades reglamentàriament.”
Disposició final quarta
Desplegament de la llei
Es faculta el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars perquè dictin les disposicions que requereixi el
desplegament d’aquesta llei, d’acord amb el marc competencial
que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Disposició final cinquena
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als dos mesos d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Això no obstant, les modificacions de la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, a què fa referència la disposició final segona de la
present llei, començaran a vigir l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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A la seu del Parlament, a 5 de febrer de 2019
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, a la sisena sessió
extraordinària de dia 29 de gener de 2019, aprovà la Llei de
modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
Professional de Docents de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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habilitats especialitzades, adquirides i mantingudes mitjançant
l'estudi rigorós i continuat; demanda també dels docents un
sentit de responsabilitat personal i corporativa per a l'educació
i el benestar dels alumnes al seu càrrec”.
Dins d'aquests principis s'estableix també (9è) que “Les
organitzacions de docents haurien de ser reconegudes com una
força que pot contribuir en gran mesura a l'avanç de l'educació
i que, per tant, hauria d'estar associada amb la determinació de
la política educativa”. En les recomanacions concretes d'aquest
text, les organitzacions professionals de docents apareixen
referenciades com entitats col·laboradores necessàries en la
definició d'objectius i polítiques educatives, formació
permanent, carrera professional i la definició dels drets i de les
responsabilitats dels docents.

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1998, DE 14
DE DESEMBRE, DE COL·LEGIS PROFESSIONALS
DE LES ILLES BALEARS I DE CREACIÓ DEL
COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS DE LES
ILLES BALEARS

En el context de l'Estat espanyol, la docència és una
professió. És, a més, una professió regulada en el sentit que, per
al seu exercici, cal una formació i una qualificació explícites.
Apareix a la relació de professions regulades a Espanya amb
les denominacions de Professor d'Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Professor d'Ensenyaments Artístics,
Professor d'Ensenyaments d'Idiomes, Professor d'Ensenyaments
Esportius, Professor de Formació Professional, Professor
d'Universitat, Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació
Primària.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

II

I

L'associacionisme professional no és un element nou en la
història educativa de les nostres illes.

B)

Els col·legis professionals es van regular a nivell estatal per
la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.
Aquest text ha sofert diverses modificacions, la darrera en data
7 de juliol de 2012. En l'àmbit autonòmic, la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears,
s'ha actualitzat en data 25 de novembre de 2010, en el marc de
les competències que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la comunitat autònoma en matèria de
desenvolupament legislatiu i execució (article 31.9). D'acord
amb aquesta normativa, els col·legis professionals són
corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d'obrar per a l'assoliment de les seves finalitats.
La seva intervenció és de col·laboració amb el Govern i
l'Administració de les Illes Balears per a la satisfacció dels
interessos generals.
L'educació és un servei públic essencial i l'accés per part
dels ciutadans a aquest servei és un dret universal.
L'actuació dels col·legis professionals incorpora també les
funcions que tinguin atribuïdes als seus estatuts en matèria de
representació o defensa dels interessos professionals dels
col·legiats així com del reconeixement públic de la professió.
Ja fa més de mig segle, la UNESCO va celebrar a París, el 5
d'octubre de 1966, una Conferència Intergovernamental
Especial sobre l'estatus dels docents. De la resolució adoptada
se'n deriven recomanacions que han servit des de llavors com
a referència en les successives revisions que aquest organisme
internacional ha realitzat sobre l'estat de l'educació a nivell
global. En la resolució, que va ser aprovada per unanimitat,
s'estableix dins dels principis guia (6è) que “La docència hauria
de ser considerada com una professió: és una forma de servei
públic que requereix dels docents un coneixement expert i unes

Els seus orígens es remunten a l'organització de les escoles
d'estiu per a mestres a Mallorca a partir de 1968. A partir del
col·lectiu de mestres assistents a l'escola d'estiu de l'any 1975
sorgí l'Associació d'antics alumnes de Magisteri i posteriorment
l'Associació de Professors de les Illes que constituïren la
cobertura per a la creació l'any 1977 del Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyament les Illes (STEI). Dins de l'àmbit
estrictament professional, l'any 1983 es creà l'Associació
Illenca per a la Renovació Educativa (AIRE), una associació de
docents que desenvolupà activitats formatives, innovadores i de
consulta en el procés de disseny, experimentació i
implementació de la LOGSE juntament amb altres associacions
docents d'arreu de l'Estat espanyol. L'any 1994, AIRE decideix
dissoldre l'Associació. L'any 1984 es creà el Moviment de
Renovació Pedagògica de Menorca i l'Associació Pitiüsa per a
la Renovació Pedagògica, ambdues encara en funcionament,
malgrat que la creació dels Centres de Professors n’hagi reduït,
en part, l'activitat d'aquestes associacions.
Els serveis públics essencials sanitari i d'acció social a les
Illes Balears tenen els seus professionals representats per
col·legis oficials o professionals. L'excepció és la docència que,
tot i ser professió regulada, no té col·legi professional específic
que abasti tot l'àmbit docent, independentment de l'especialitat
o el tipus d'alumnat a què s'adreça. Existeixen col·legis
professionals que responen a la denominació de la titulació que
tenen els membres que en formen part i que inclouen l'exercici
de la docència per part dels seus col·legiats com una activitat
professional més. En alguns casos, es refereixen només a la
docència de la matèria que coincideix amb la titulació, per
exemple en el cas del col·legi de químics o del col·legi de
biòlegs.
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Existeix també el cas singular del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les
Illes Balears que respon també a la denominació dels títols dels
seus membres i que tradicionalment ha aixoplugat les persones
titulades per exercir determinades professions docents. En tot
cas, són col·legis que integren titulats que poden, entre d'altres
professions, exercir la docència, però no existeix cap col·legi
que integri professionals que, al marge de la seva titulació,
estiguin habilitats per exercir en els diferents nivells de
docència existent i presentin una certa experiència professional.
Escau, per aquest motiu, que existeixi un col·legi professional
que respongui explícitament a la denominació de la professió
docent. De forma general, l'exercici de la professió docent en
l'actualitat es regula via normativa educativa, a partir de
l'ordenació general del sistema educatiu, els currículums, els
reglaments d'organització i funcionament i amb les instruccions
que estableix l'administració educativa. Les característiques de
la formació inicial dels mestres i del professorat d'educació
secundària a les Illes Balears les decideix la Universitat de les
Illes Balears (UIB), en el marc de la legislació universitària,
mentre que la formació permanent i l'accés a la funció de
docent són competències de l'administració educativa.
L'existència d'un Col·legi Professional de Docents, de
caràcter voluntari, com a entitat col·laboradora de
l'administració educativa i de la UIB aporta avantatges en
aspectes molt importants per a l'educació com a servei públic,
d'entre els quals es pot destacar la seva cooperació en matèries
com: 1. Formació inicial i contínua del professorat. 2. Definició
dels estàndards professionals dels futurs docents. 3. Accés a la
funció docent i a la carrera professional. 4. Impuls i
dinamització de processos d'innovació educativa. 5.
Assessorament i consulta en la generació de normativa que
estigui relacionada amb l'exercici de la professió (currículum,
organització escolar, planificació educativa, ...). 6. Codi
deontològic i representació de la professió davant de la
societat. 7. Establiment de sistemes d’avaluació vinculats al
desenvolupament professional permanent dels docents. 8.
Elaboració de polítiques i estratègies per tal de garantir la
convivència en els centres educatius.
La creació d'un Col·legi Professional de Docents és una
passa envers l'empoderament professional. Aquesta és una peça
clau per a la millora de la qualitat educativa. Així ho plantejava
explícitament el darrer informe de 2015 del Comitè Mixt de la
UNESCO i l'Organització Internacional del Treball com a
resposta a la tendència a la “desprofessionalització” dels
docents “a tots els nivells com a resultat de les mesures
d'austeritat i esquemes comptables mal dissenyats”. D'entre les
recomanacions d'aquest comitè UNESCO-OIT destaquen, entre
d'altres: “(b) assegurar que l'estatus de la docència com a
professió sigui públicament reconegut i respectat”; “(f)
assegurar que els docents i les seves organitzacions participin
de forma prominent i juguin un paper constructiu en les
discussions polítiques i en els esforços per a la reforma de
l'educació”.
Tal com estableix l'esmentat informe, la qualitat de la
docència és fonamental per tal que els resultats de
l'aprenentatge siguin satisfactoris. La qualitat suposa un sistema
educatiu que atregui i retingui un personal docent motivat,
eficaç, amb bona formació. Suposa un sistema que doni suport
als docents a l'aula i al seu desenvolupament professional
permanent; i que també doni suport a la importància dels

docents i millorar la seva preparació i les seves condicions
laborals. El necessari diàleg social no pot veure's afectat quan
els representants perden de vista els interessos professionals,
educatius i de l'ocupació.
III
La llei s'articula en dos capítols, un dedicat a la modificació
puntual de la Llei 10/1998 i un dedicat específicament a la
creació del col·legi. S'ha considerat oportú fer una modificació
a la llei esmentada per deixar clar que el Decret 32/2000, de 3
de març, pel qual s’aprova el Reglament de col·legis
professionals de les Illes Balears, regula el procés de creació de
col·legis professionals via projecte de llei, sense que això limiti
la possibilitat de crear-los via proposició de llei.
El capítol II, d'altra banda, inclou la regulació específica del
col·legi de nova creació, amb una normativa mínima que ha de
permetre la constitució del col·legi i la seva posada en marxa
com a entitat amb la seva pròpia personalitat jurídica.
Finalment, tres disposicions transitòries regulen el procés
que ha de conduir a l'efectiva constitució del Col·legi
Professional de Docents de les Illes Balears.
Capítol I
Modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de
col·legis professionals de les Illes Balears
Article 1
Modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de
col·legis professionals de les Illes Balears
S'afegeix el paràgraf següent a la disposició final primera de
la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals
de les Illes Balears:
"El reglament establirà, entre d'altres aspectes, el
procediment a seguir per a la creació dels col·legis
professionals sens perjudici de la possibilitat d'impulsar-ne
la creació via proposició de llei.”
Capítol II
Creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears
Article 2
Objecte
1. Es crea el Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears, d’adscripció voluntària, com una corporació de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia.
2. El Col·legi Professional que es crea obtindrà la capacitat
d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.
3. L’estructura interna i el funcionament del Col·legi han de ser
democràtics. Així mateix, el Col·legi s’ha de regir, en les seves
actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
col·legis professionals, per la legislació autonòmica que la
desplegui, per aquesta llei de creació, per la normativa
reglamentària que desplegui la legislació esmentada, pels seus
propis estatuts, per la resta de normativa interna i per tota
aquella que li sigui d’aplicació general o subsidiària.

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019
Article 3
Professionals col·legiats
El Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears
agrupa els professionals que estiguin habilitats per a l'exercici
de les professions de mestre d'educació infantil, mestre
d'educació primària, professor d'ensenyament secundari i
professor d'universitat i que acreditin el període d'exercici de
la professió que estableixin els estatuts del col·legi.
Article 4
Àmbit d’actuació
L’àmbit territorial d’actuació del Col·legi Professional de
Docents és el de les Illes Balears.
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competent de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, perquè se’n pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni
la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 5 de febrer de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Disposició transitòria primera
Creació de la comissió gestora
L'Associació Professional de Docents d'Eivissa, el
Moviment Menorca Edu21, l'Associació Docents per a la
Democràcia de Mallorca i Docents Associats de Formentera,
representatives dels professionals de la docència a les Illes
Balears, com a impulsores del Col·legi Professional de Docents
de les Illes Balears, han de crear amb caràcter provisional una
comissió gestora que s’ha d’encarregar, en el termini de sis
mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de
redactar uns estatuts provisionals i d’establir la convocatòria de
l’assemblea constituent. Aquests estatuts, en qualsevol cas, han
de garantir la participació, en l’assemblea constituent, dels
professionals que tinguin l'antiguitat en l'exercici de la
professió docent en l’àmbit territorial de les Illes Balears que
estableixin els estatuts provisionals.
Els estatuts provisionals han de regular:
a) Els requisits per adquirir la condició de col·legiat,
circumstància que permetrà participar en l’assemblea
constituent del Col·legi i que, en tot cas, hauran de contemplar
un període mínim d'exercici de la professió.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en els diaris de major difusió d’aquesta
comunitat.
Disposició transitòria segona
Assemblea constituent

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 15 de gener de 2019, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:
A) RGE núm. 14935/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a evolució
dels trasllats de pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera,
que contestà la consellera de Salut.
B) RGE núm. 278/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures per
a les piscines, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
C) RGE núm. 279/19, del diputat Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pobresa energètica,
que contesta el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

L’assemblea constituent ha de:
a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió de la comissió gestora de
la constitució del Col·legi.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans col·legiats.
Disposició transitòria tercera
Aprovació i publicació dels estatuts
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, i el certificat de
l’acta de l’assemblea constituent s’han de trametre a l’òrgan

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 15 de gener de 2019, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:
D) RGE núm. 284/19, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
socials, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
E) RGE núm. 274/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
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regulació del tot inclòs, que contestà la vicepresidenta i
consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

de toros a les Illes Balears, a causa de l'absència del diputat
esmentat.

F) RGE núm. 292/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a drets de tots els
treballadors de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

G) RGE núm. 293/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a importància
de les necessitats dels joves fins als 30 anys, que contestà la
consellera de Cultura, Participació i Esports.
H) RGE núm. 294/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a relacions del Govern
amb altres institucions, la contestà la consellera de Presidència.
I) RGE núm. 295/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política per tal d'afavorir
l'arribada i la fidelització dels professionals sanitaris, que
contestà la consellera de Salut.
J) RGE núm. 297/19, de la diputada Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a significat de la
paraula "imminent", que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Ordre de Publicació
C)
Ajornament de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 285/19, 273/19 i 296/19.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona
sessió extraordinària de dia 15 de gener de 2019, foren
ajornades, a petició del Govern, les preguntes esmentades, de
la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a protecció de la mar Mediterrània; del diputat Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears, relativa a problemes laborals a IB3; i del diputat
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa dels interessos de les Illes Balears per part
del Govern de l'Estat.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 277/19.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió extraordinària de dia 15 de gener de 2019, fou ajornada
la pregunta esmentada, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a habitatge social, a petició del Govern.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 291/19.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona
sessió extraordinària de dia 15 de gener de 2019, decaigué la
pregunta esmentada, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal
Constitucional en relació amb la Llei que regula les corregudes

Presa en consideració de la proposició de llei RGE núm.
14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat
d'Eivissa.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la cinquena
sessió extraordinària de dia 15 de gener de 2019, després del
debat de totalitat corresponent, prengué en consideració, per 49
vots a favor, 3 vots en contra i cap abstenció, la proposició de
llei esmentada.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de febrer de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)

D)

RGE núm. 954/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions del pendent de pagament computat a
efectes del càlcul del període de pagament de gener.

RGE núm. 957/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en educació el mes de gener.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2018
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de gener de 2018 corresponent a educació?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
E)
B)
RGE núm. 955/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en sanitat el mes de gener.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de gener de 2018 corresponent a sanitat?

RGE núm. 958/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat de gener.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de gener de 2018, llevat de sanitat,
educació i serveis socials?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

C)

F)

RGE núm. 956/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes de gener.

RGE núm. 959/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de gener de 2018 corresponent a serveis
socials?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaior
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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G)

J)

RGE núm. 960/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de febrer
de 2019.

RGE núm. 963/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer de
2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

H)

K)

RGE núm. 961/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de febrer
de 2019.

RGE núm. 964/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

I)

L)

RGE núm. 962/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de febrer
de 2019.

RGE núm. 965/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de febrer de
2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer de
2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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M)

P)

RGE núm. 966/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
febrer de 2019.

RGE núm. 969/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

N)

Q)

RGE núm. 967/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
febrer de 2019.

RGE núm. 970/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

O)

R)

RGE núm. 968/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de febrer
de 2019.

RGE núm. 971/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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S)

V)

RGE núm. 972/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de
febrer de 2019.

RGE núm. 975/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

T)

W)

RGE núm. 973/19 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
febrer de 2019.

RGE núm. 976/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

U)

X)

RGE núm. 974/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de febrer de 2019.

RGE núm. 977/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Deià de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer de
2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 978/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de febrer
de 2019.

AB)
RGE núm. 981/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Z)

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 979/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
febrer de 2019.

AC)
RGE núm. 982/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Escorca
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AA)
RGE núm. 980/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
febrer de 2019.

AD)
RGE núm. 983/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Mercadal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Esporles
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

10196

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

AE)
RGE núm. 984/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
febrer de 2019.

AH)
RGE núm. 987/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament
d'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AF)
RGE núm. 985/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de
febrer de 2019.

AI)

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 988/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
febrer de 2019.

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AG)
RGE núm. 986/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
febrer de 2019.

AJ)
RGE núm. 989/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de febrer de
2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Inca de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer de
2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AK)
RGE núm. 990/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de febrer de 2019.

AN)
RGE núm. 993/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AL)
RGE núm. 991/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de
febrer de 2019.

AO)
RGE núm. 994/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloseta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AM)
RGE núm. 992/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de febrer
de 2019.

AP)
RGE núm. 995/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AQ)
RGE núm. 996/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de febrer
de 2019.

AT)
RGE núm. 999/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maó
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AR)
RGE núm. 997/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 de febrer de 2019.

AU)
RGE núm. 1000/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maria
de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Muro
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AS)
RGE núm. 998/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
febrer de 2019.

AV)
RGE núm. 1001/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Palma
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AW)
RGE núm. 1002/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de febrer
de 2019.

AZ)
RGE núm. 1005/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AX)
RGE núm. 1003/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
febrer de 2019.

BA)
RGE núm. 1006/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AY)
RGE núm. 1004/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
febrer de 2019.

BB)
RGE núm. 1007/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BC)
RGE núm. 1008/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
febrer de 2019.

BF)
RGE núm. 1011/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BD)
RGE núm. 1009/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 de febrer de 2019.

BG)
RGE núm. 1012/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Lluís de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BE)
RGE núm. 1010/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a 1 de febrer de 2019.

BH)
RGE núm. 1013/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eugènia de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 1014/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es
Riu a 1 de febrer de 2019.

BL)
RGE núm. 1017/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eulàlia d'Es Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BJ)

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 1015/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de febrer de 2019.

BM)
RGE núm. 1018/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de febrer
de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Margalida de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Selva
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BK)
RGE núm. 1016/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 de febrer de 2019.

BN)
RGE núm. 1019/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BO)
RGE núm. 1020/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
febrer de 2019.

BR)
RGE núm. 1023/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BP)
RGE núm. 1021/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de febrer
de 2019.

BS)
RGE núm. 1024/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sineu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BQ)
RGE núm. 1022/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de febrer
de 2019.

BT)
RGE núm. 1025/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BU)
RGE núm. 1026/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
febrer de 2019.

BX)
RGE núm. 1029/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Menorca a dia 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BV)
RGE núm. 1027/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de febrer de 2019.

BY)
RGE núm. 1030/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BW)
RGE núm. 1028/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 de febrer de 2019?
Palma, 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BZ)
RGE núm. 1031/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CA)
RGE núm. 1032/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 de febrer de 2019.

CD)
RGE núm. 1035/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CB)
RGE núm. 1033/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 de febrer de 2019.

CE)
RGE núm. 1036/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CC)
RGE núm. 1034/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Andratx a 1 de febrer de 2019.

CF)
RGE núm. 1037/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CG)
RGE núm. 1038/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 de febrer de 2019.

CJ)

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 1041/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 de febrer de 2019.

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CH)
RGE núm. 1039/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 de febrer de 2019.

CK)
RGE núm. 1042/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CI)

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 1040/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 de febrer de 2019.

CL)
RGE núm. 1043/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

10206

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

CM)
RGE núm. 1044/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 de febrer de 2019.

CP)
RGE núm. 1047/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CN)
RGE núm. 1045/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 de febrer de 2019.

CQ)
RGE núm. 1048/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a
1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de febrer de
2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Deià a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CO)
RGE núm. 1046/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Consell a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CR)
RGE núm. 1049/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CS)
RGE núm. 1050/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 de febrer de 2019.

CV)
RGE núm. 1053/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CT)
RGE núm. 1051/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 de febrer de 2019.

CW)
RGE núm. 1054/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 1052/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 de febrer de 2019.

CX)
RGE núm. 1055/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CY)
RGE núm. 1056/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 de febrer de 2019.

DB)
RGE núm. 1059/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CZ)
RGE núm. 1057/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 de febrer de 2019.

DC)
RGE núm. 1060/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DA)
RGE núm. 1058/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 de febrer de 2019.

DD)
RGE núm. 1061/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de febrer de
2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DE)
RGE núm. 1062/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de febrer de 2019.

DH)
RGE núm. 1065/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DF)
RGE núm. 1063/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 de febrer de 2019.

DI)

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 1066/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de febrer de 2019.

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 1064/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 de febrer de 2019.

DJ)
RGE núm. 1067/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a
1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DK)
RGE núm. 1068/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 de febrer de 2019.

DN)
RGE núm. 1071/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Muro a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DL)
RGE núm. 1069/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DM)
RGE núm. 1070/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DO)
RGE núm. 1072/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DP)
RGE núm. 1073/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DQ)
RGE núm. 1074/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 de febrer de 2019.

DT)
RGE núm. 1077/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DR)
RGE núm. 1075/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 de febrer de 2019.

DU)
RGE núm. 1078/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de febrer de
2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DS)
RGE núm. 1076/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DV)
RGE núm. 1079/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DW)
RGE núm. 1080/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 de febrer de 2019.

DZ)
RGE núm. 1083/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de febrer de
2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DX)
RGE núm. 1081/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de febrer de
2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DY)
RGE núm. 1082/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de febrer
de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EA)
RGE núm. 1084/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EB)
RGE núm. 1085/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de febrer de
2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EC)
RGE núm. 1086/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 de febrer de 2019.

EF)
RGE núm. 1089/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ED)
RGE núm. 1087/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 de febrer de 2019.

EG)
RGE núm. 1090/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de febrer de
2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de febrer de 2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EE)
RGE núm. 1088/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EH)
RGE núm. 1091/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EI)
RGE núm. 1092/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 de febrer de 2019.

EL)
RGE núm. 1095/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 de desembre 2018.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de desembre 2018?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EJ)

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 1093/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de febrer de 2019.

EM)
RGE núm. 1096/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 de febrer de 2019.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de febrer de 2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de febrer de
2019?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EK)
RGE núm. 1094/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EN)
RGE núm. 1097/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EO)
RGE núm. 1098/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 de febrer de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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

En quina data es preveu que estigui fet l'estudi específic de
la ruta aèria Menorca-Barcelona que es va acordar a la reunió
del Comitè de Rutes de 23/01/2019?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EP)
RGE núm. 1099/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EQ)
RGE núm. 1100/19, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 de febrer de 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca a 1 de febrer de 2019?
Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ER)
RGE núm. 1121/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a data
prevista de l'estudi específic de la ruta aèria MenorcaBarcelona.

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

ES)
RGE núm. 1244/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a destinació de l'actual seu de l'Orquestra
Simfònica (Fundació per a la Música de les Balears).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Pot confirmar la consellera de Cultura que ha modificat el
conveni que preveia la venda de l'antiga seu de la Simfònica del
carrer Vicenç Joan i Rosselló en el sentit de garantir que
aquestes instal·lacions revertiran a l'Ajuntament de Palma per
tal de convertir-les en un espai sociocultural per a la barriada de
Son Dameto?
Palma, a 8 de febrer de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

ET)
RGE núm. 1245/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cessió a l'Ajuntament de Palma del local seu de la
Fundació per a la Música de les Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Pot confirmar la consellera de Cultura si existeix un
calendari o una data certa per a la cessió a l'Ajuntament de
Palma de l'actual seu de la Fundació per a la Música de les
Balears, situat a la barriada de Son Dameto, atès que ha fa molt
de temps que l'Orquestra Simfònica no fa servir aquestes
instal·lacions i que només s'hi mantenen les oficines de la
Fundació?
Palma, a 8 de febrer de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
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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 13 de febrer de 2019, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1253/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació educativa dels infants amb autisme de Gaspar
Hauser.

C)
RGE núm. 1334/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració
de les dades de l'informe "Renta municipal disponible de
Balears (2012-2015)".
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre les
dades que hem conegut recentment de l'informe "Renta
municipal disponible de Balears (2012-2015)" on conclouen
que els residents de Formentera tenen la renda per càpita més
baixa de la comunitat autònoma i que quatre dels cinc
municipis eivissencs no arriben a la mitjana de les Illes?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

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

D)

Quina és la situació educativa dels infants amb autisme de
Gaspar Hauser?

RGE núm. 1335/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
problemes derivats del lloguer turístic.

Palma, a 11 de febrer de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

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.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de febrer de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Pensa el GOIB actuar davant els problemes d'incivisme i de
convivència als barris que genera el lloguer turístic?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Carlos Saura i León

Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
E)
B)
RGE núm. 1333/19, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a situació del transport aeri sanitari a partir de la
nova adjudicació.
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.
En quina situació es troba el transport aeri sanitari a partir
de la nova adjudicació del servei?
Palma, a 13 de febrer de 2019
La diputada
Patrícia Font i Marbán

RGE núm. 1336/19, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
reserva marina de l'Illa de l'Aire.
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 pensa el Govern aprovar la reserva marina de l'Illa de
l'Aire a Menorca?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
David Martínez i Pablo
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F)
RGE núm. 1337/19, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Pla de ciència.
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.
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quantes vegades ha proposat al Govern de Pedro Sánchez
la condonació del deute de la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Veurà la llum el Pla de ciència aquesta legislatura?
J)
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

G)
RGE núm. 1338/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de
selecció del cap de servei de nefrologia de Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 1341/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dinamització del
sector turístic.
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.
Quins plans i quines iniciatives que redundin en la
dinamització del sector turístic en temporada baixa s'han dut a
terme per contribuir a l'allargament de la temporada alta?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Sra. Consellera de Salut, considera que ha estat transparent
el procés de selecció del cap de servei de nefrologia de Son
Espases?
K)
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

H)
RGE núm. 1339/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
generadors a l'illa de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 1342/19, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
connectivitat de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern la situació actual de la connectivitat
a les Illes Balears?
Palma, a 13 de febrer de 2019
La diputada
Margarita Cabrer i González

Quines accions concretes ha realitzat el Govern per tal de
dotar de generadors l'illa de Menorca?
L)
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 1340/19, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condonació del deute de la nostra comunitat autònoma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 1343/19, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assessors
del Govern.
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.
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Sra. Consellera de Presidència, considera vostè que la tasca
dels assessors del Govern s'ajusta a la funció per a la qual foren
nomenats?
Palma, a 13 de febrer de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

P)
RGE núm. 1349/19, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incompliments en matèria de residus a Menorca.

M)
RGE núm. 1344/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Illes
Balears i Govern de Pedro Sánchez.
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.

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.
Podria el Sr. Conseller valorar la situació dels residus,
abocadors i abocadors incontrolats a Menorca?
Palma, a 12 de febrer de 2019
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Considera la Sra. Presidenta del Govern que està sent
positiu per a la nostra comunitat autònoma el govern de Pedro
Sánchez?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

N)

Ordre de Publicació

RGE núm. 1347/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a seu de l'Orquestra Simfònica.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, admet a tràmit les proposicions no de llei
següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

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.

Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Pot confirmar el Govern si el local de la Fundació per a la
Música, situat al carrer Vicenç Joan i Rosselló, serà una
instal·lació per a la barriada de Son Dameto quan deixi de ser
la seu de l'Orquestra Simfònica?
Palma, a 13 de febrer de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 1348/19, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressió fiscal 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora la presidenta que les Illes Balears siguin la
comunitat amb major pressió fiscal d'Espanya?

RGE núm. 950/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges,
garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i
béns i la convivència social (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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que el problema de
l'ocupació il·legal d'habitatges genera alarma en la societat i el
nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar i atès que el
fenomen ha generat la instauració de màfies de l'ocupació i la
utilització de molts d'aquests immobles per a activitats
delictives, es fa necessari que el Parlament s'hi pronunciï amb
urgència.
El Partit Popular ha anunciat la presentació en el Congrés
dels Diputats d'una proposició de llei orgànica destinada a
combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que garanteixi el dret
de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència
social. En el seu articulat s'estableix, entre d'altres mesures, que
la Policia podrà desallotjar l'habitatge ocupat il·legalment en un
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termini exprés de 24 hores, sense necessitat d'esperar diversos
mesos com fins ara i reforça el delicte d'usurpació passant d'una
multa a una pena de privació de llibertat d'un a tres anys.

Així, agilita el procés penal per jutjar aquest tipus de
delinqüència i per a això modifica la Llei d'enjudiciament
criminal i la Llei del jurat.

Enfront de la passivitat i fins i tot permissivitat dels mal
anomenats “alcaldes del canvi”, aquesta proposició de llei,
d'aprovar-se, evitaria situacions com la del Patio Maravillas a
Madrid o que es produeixin fets tan lamentables com
l'ocorregut el passat 5 de gener a Badalona, on van morir tres
veïns d'un immoble a conseqüència d'una sobrecàrrega elèctrica
provocada per la connexió il·legal dels "okupes" que vivien, a
més, de forma il·legal en un edifici del barri de Sant Roc.

D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils,
aprovada al juny de 2018, perquè les persones jurídiques
propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret amb la
mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de recuperar
la possessió de les seves cases. Fins ara la propietat jurídica de
l'immoble dificultava més encara el desallotjament.

Aquests ajuntaments, lluny de promoure una política
efectiva d'habitatge s'han dedicat a “consentir” una usurpació
de la propietat que no és justificable en cap cas, perquè es
produeix una col·lisió de dos drets fonamentals: el dret a
l'habitatge i el dret a la propietat, quan tots dos drets han de ser
respectats, coadjuvar, complementar-se i conviure.
Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi
ha una víctima a la qual es priva d'un dret que també té emparat
en la Constitució. No pot ser que aquestes polítiques de canvi
es basin a considerar l'ocupació il·legal com una solució vàlida
per a una minoria, quan s'han convertit en un problema per a la
majoria.
Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació
d'habitatges, lluitar contra les màfies i la delinqüència associada
a aquesta i garantir així, la propietat privada, la convivència i
la seguretat són els motius principals que impulsen aquesta
iniciativa normativa en el Congrés dels Diputats.
Encara que a l'última dècada s'han escurçat substancialment
els terminis judicials per al desallotjament d'habitatges, el
problema de l'ocupació genera alarma en la societat espanyola
i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més,
el fenomen ha general la instauració de màfies de l'ocupació i
la utilització de molts d'aquests immobles per a activitats
delictives.
Com a exemple, a la Comunitat de Madrid hi havia 4.472
habitatges ocupats, 498 més que un any abans, el setembre de
2018. La majoria d'aquests immobles es troben, a més, en la
capital.

La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també les
comunitats de propietaris, quan els ocupants il·legals realitzin
activitats prohibides o molestes o incíviques per garantir la
correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la
inscripció en el padró municipal quan la persona inscrita sigui
un okupa il·legal, modificant per a això la Llei de bases de
règim local.
Aquesta proposició de llei no regula els desnonaments
hipotecaris ni arrendataris ni té com a objectiu regular els
coneguts “precaris” i deixa clar que aquelles persones amb
problemes econòmics o de desocupació no seran considerades
com a okupes.
Pels indubtables avantatges socials que aquesta iniciativa
comporta, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu ferm suport
a la Proposició de llei orgànica contra l'ocupació il·legal i per
a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les
persones i coses en les comunitats de propietaris, registrada en
el Congrés dels Diputats el 31 de gener passat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques
amb representació parlamentària que donin la seva aprovació
a aquesta iniciativa normativa antiokupa pionera a Espanya, per
ser d'interès general i necessària per corregir un greu problema
social i de convivència generat per aquesta falsa via d'accés a
l'habitatge.
Palma, a 4 de febrer de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Aquestes xifres es reprodueixen de manera similar en altres
grans capitals espanyoles.
B)
La proposició de llei defineix per primera vegada de forma
clara l'ocupació il·legal i impedeix que els okupes estiguin
protegits pel dret fonamental d'inviolabilitat del domicili o pel
concepte d'estatge. D'aquesta manera, s'evita que tinguin la
mateixa protecció a la casa que habiten de forma il·legal i en
contra de la voluntat del propietari que el que l'habita de forma
legal. L'autoritat pública podrà desallotjar els habitatges
ocupats il·legalment en un termini de 24 hores.
Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als
delictes d'usurpació, que passarien de multa a privació de
llibertat d'un a tres anys i contempla de manera específica la
figura de les màfies d'okupació.

RGE núm. 1242/19 (complementada amb l'escrit RGE
núm. 1250/19), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les
cessions del president del Govern d'Espanya davant les
exigències separatistes.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
El nomenament d'un mediador és l'última de les
humiliacions a les quals el Sr Sánchez ha sotmès els espanyols
en la seva política de cessions al separatisme del Sr. Torra, que
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és el mateix que a la fi de l'any 2017 va perpetrar el cop més
greu a la Constitució des del cop d'estat del 23F.
Considerar que el Govern d'Espanya ha de servir-se d'una
persona externa a les institucions democràtiques triades per tots
els espanyols per tractar qualsevol qüestió amb una altra
institució de l'Estat, és precisament el que desitgen aquells que
pretenen trencar Espanya.
Cap govern democràtic no pot acceptar, com sí que va
acceptar el Sr. Sánchez, un document com el de les 21
exigències del Sr. Torra.
Consentir interferències externes en la relació amb els
representants d'institucions del seu propi país. El contrari seria
acceptar un xantatge i constituiria una humiliació per al conjunt
dels ciutadans espanyols que han triat unes institucions i els
seus representants perquè els protegeixin.
Si el Govern d'Espanya no es veu capaç de garantir per si
sol la defensa dels interessos i drets de tots els ciutadans
espanyols i, per tant, de defensar la nostra Constitució i el
nostre sistema democràtic, és necessari que faci un pas enrere
i que cridi els espanyols a les urnes perquè triïn un govern que
defensi amb fermesa els nostres valors constitucionals i l'estat
de dret.
Proposició no de llei
Per tot l'anterior, el Parlament de les Illes Balears:
1. Considera una humiliació i un xantatge inacceptable el
nomenament d'un “mediador” per negociar amb els partits
separatistes fora de les institucions democràtiques legítimes
reconegudes a la nostra Constitució, com són les Corts
Generals i els parlaments autonòmics, on estan representats tots
els espanyols.
2. Rebutja que es legitimi aquells que han donat un cop d'estat,
perseveren en la seva intenció de trencar la convivència entre
els espanyols i constantment intenten desprestigiar les
institucions democràtiques del nostre país i, amb això, el
conjunt dels espanyols.
3. Rebutja la deriva del president del Govern d'Espanya de
realitzar concessions al separatisme, com les reflectides en el
document de les 21 exigències separatistes acceptat pel Sr.
Sánchez, amb l'única finalitat de mantenir-se en el poder,
incomplint la seva promesa de convocar eleccions.
4. Exigeix que el Govern d'Espanya apliqui la Constitució,
protegeixi els ciutadans catalans de les vulneracions constants
dels seus drets per part del separatisme, encoratjades pel Sr.
Torra, integrants del seu govern i dels partits que li donen
suport, i reconegui que el diàleg només pot ser amb aquells que
accepten el compliment de la llei.
5. Considera que l'única sortida digna a una negociació que
suposa una humiliació per a la majoria de catalans i per al
conjunt d'espanyols, és que el president del Govern d'Espanya
compleixi la seva promesa i convoqui de manera immediata
eleccions generals.

Palma, a 7 de febrer de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

C)
RGE núm. 1247/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contra la ruptura de la sobirania nacional, pel
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Els darrers
esdeveniments en relació amb l'acceptació per part del Govern
de l'Estat d'un mediador (relator) en les negociacions entre el
Govern de l'Estat i el de la Generalitat de Catalunya, a l'estil de
les negociacions entre dos estats sobirans, posant en dubte la
unitat d'Espanya i la sobirania nacional fan necessari i urgent
que el Parlament de les Illes Balears es pronunciï al respecte.
El dimecres 6 de febrer de 2019 la vicepresidenta del
Govern d'Espanya, Carmen Calvo, reconeixia en roda de
premsa l'acceptació d'un mediador, sota el títol de “relator”, en
unes negociacions amb els partits independentistes catalans que
donen suport al Govern de la Generalitat.
Malgrat els múltiples eufemismes emprats pel Govern, tal
acceptació suposa l'assumpció de diversos elements que són del
tot punt contraris a la Constitució i als principis democràtics
fonamentals. A saber: 1) que la Comunitat Autònoma de
Catalunya és una entitat jurídica i política equiparable a l'Estat
de la Nació, 2) que existeix un conflicte polític entre aquestes
dues entitats suposadament similars i, 3) que el Govern de la
Nació renuncia a emprar les institucions legítimes existents per
coordinar les relacions entre l'Estat central i les comunitats
autònomes. Això fa evident que no només estem davant un
insult a la dignitat de la Nació, sinó que el Govern té assumida
una planificació imposada pel secessionisme, que acabarà
desembocant en la ruptura de la sobirania nacional, element
fonamental del nostre sistema constitucional tal i com es preveu
als articles 1 i 2 de la Carta Magna.
Una planificació que pot resumir-se en les 21 exigències
que el president del Govern autonòmic, Sr. Torra, va presentar
al president del Govern central, Sr. Sánchez, en la reunió que
tots dos van mantenir, amb el protocol i el desplegament
logístic propi de les visites de caps d'Estat, el passat 20 de
desembre de 2018 en el Palau de Pedralbes de Barcelona. Cal
assenyalar que aquest document va ser ocultat de manera
deliberada pel Govern als espanyols i que, entre altres coses,
exigeix la ja concedida mediació, el reconeixement de
l'anomenat dret d'autodeterminació o la fallida de l'estat de dret
en imposar la impunitat jurídica als que estan pendents de
judici no per defensar una determinada ideologia, sinó per
perpetrar un atac contra l'Estat mitjançant presumptes delictes
de rebel·lió, sedició i malversació. Si són o no culpables, ho
determinarà la Justícia. Però només la Justícia. Ni el Govern ni
el Congrés dels Diputats, ni molt menys els òrgans interns dels
partits secessionistes.
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El Govern ha donat mostres més que sobrades per no ser
fiable en les seves declaracions.
Sovint, aquestes han estat justament el contrari als seus
actes. Tots els espanyols van poder comprovar com, amb la
cooperació necessària de la ministra de Justícia, el Govern va
canviar per complet l'estratègia jurídica de l'Advocacia de
l'Estat, per imposar a aquest cos una altra diferent, més
beneficiosa per als polítics processats pels successos de l'1
d'octubre. I aquest és només un exemple de punts. No, el
Govern de Sánchez no és de confiança. En sis mesos de
mandat, el president no ha donat ni una sola prova als
espanyols que la unitat nacional i l'estat de dret en el qual se
sustenta el nostre sistema democràtic no estiguin en risc mentre
ell estigui presidint el Consell de Ministres.
A més, encara resulta més indigna aquesta actuació quan
està motivada per un pols de poder. Perquè totes aquestes
cessions no són fruit d'una postura política, sinó d'una ansietat
desbocada del president del Govern per mantenir-se en el
poder. El president no dubta un instant a traspassar totes les
línies que fan d'Espanya una democràcia sòlida, amb la
condició de mantenir-se en el Palau de la Moncloa.
Assumir l'estratègia secessionista com a pròpia és, de fet,
legitimar l'atac a l'estat de dret com a forma de funcionament i
actuació al nostre país. És legitimar els comentaris i articles
racistes i supremacistes del Sr. Torra i que, com diu el
secessionisme, el Sr. Puigdemont és un “pres polític” i no un
fugat. Això ja és de per si mateix greu i situa el Govern del Sr.
Sánchez, i a ell especialment, en les pàgines més dignes d'oblit
de la nostra història democràtica. Però és que, a més, suposa el
desemparament i la desprotecció de milions de catalans que
cada dia es veuen assetjats pel secessionisme radical. És
perfectament contrastable com la pressió i l'asfíxia a la qual el
secessionisme està sotmetent els catalans no nacionalistes no ha
fet més que augmentar davant la passivitat, fregant la
connivència per inacció, del Govern.
Aquesta pressió està sent especialment virulenta contra
aquells ciutadans que són percebuts com un obstacle per a la
independència de Catalunya. Així, els autodenominats Comitès
de Defensa de la República i altres grups separatistes radicals
estan perpetrant accions com coaccions a jutges i fiscals,
agressions físiques i amenaces a agents de les forces i cossos de
seguretat de l'Estat, atacs a seus de partits polítics, intents
d'assalt a institucions com el parlament autonòmic, l'ocupació
de l'espai i les institucions públiques amb simbologia
separatista i l'ocupació d'infraestructures clau -com l'autopista
AP-7-, vulnerat drets fonamentals i llibertats, com la de
circulació i mobilitat de les persones.
Tots aquests no són fets aïllats, ni tampoc no són reaccions
espontànies. Són accions que compten amb l'alè de la
Generalitat, el president de la qual els anima a “continuar
estrenyent”, i que demostren el fracàs de la política
d’apaivagament de l'actual govern espanyol.
Per aquestes raons, i fent una crida a tots els representants
públics d'aquesta cambra i al seu sentit del deure i de la
responsabilitat, el Grup Parlamentari Popular de presenta la
següent:
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Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a tots els
catalans que pateixen l'assetjament i la coacció dels grups
radicals separatistes i exigeix al Govern de la Nació que
protegeixi els drets i les llibertats de tots els ciutadans.
Segon. El Parlament de les Illes Balears exigeix el cessament
de les negociacions entre els governs d'Espanya i de la
Generalitat de Catalunya contraris a la Constitució, l'objectiu
dels quals sigui la divisió de la sobirania nacional.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'una convocatòria immediata d'eleccions generals que retorni
la veu a tots els espanyols davant la greu deslleialtat del Govern
i els seus socis separatistes cap a l'interès general de la Nació.
Quart. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
Pedro Sánchez que no accepti la constitució d'una mesa
bilateral per a una negociació entre l'Estat i una comunitat
autònoma en contra dels procediments legalment establerts de
relació entre l'Estat i les comunitats autònomes.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears rebutja la figura de
“mediador internacional” proposada pel president de la
Generalitat, Sr. Torra, i acceptada pel president del Govern, Sr.
Pedro Sánchez, independentment de la denominació que
finalment rebi.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de la
Nació que s'oposi a qualsevol diàleg que posi en qüestió la
sobirania nacional o la unitat d'Espanya.
Setè. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol tipus
d’acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la
ruptura de la sobirania i de la unitat nacional establerta en la
Constitució, la separació d’alguna de les comunitats autònomes
que integren l’Estat, que defensin els postulats separatistes o
defensin els referèndums il·legals d’autodeterminació.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquests acords a la Presidència i a la Vicepresidència del
Govern d'Espanya.
Palma, a 7 de febrer de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 1252/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades, pel 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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant els greuges que
sofreix el col·lectiu de jubilats anticipats.
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L'article 41 de la Constitució configura un sistema de
Seguretat Social de naturalesa pública, de quantia suficient pel
que fa al seu nivell de protecció, de caràcter universal i
progressiu.
Diverses normes pertanyents al sector laboral i de seguretat
social de l'ordenament jurídic estableixen sistemes de jubilació
graduals i flexibles i en possibiliten l'anticipació amb la
corresponent minoració d'ingressos que afecta els jubilats
anticipats, contravenint la naturalesa contributiva d'aquesta
prestació, el dret constitucional a una pensió suficient en
complir-se l'edat legal de jubilació i vulnerant-se la noregressivitat, que ha de ser objecte d'especial consideració per
als jubilats a partir dels 65 anys, en una interpretació
concurrent des esmentats articles 41 i 50 de la norma
fonamental.
Ha de considerar-se que no totes les jubilacions anticipades
són de caràcter voluntari. Per contra, el major percentatge es
correspon amb l'execució de plans de reconversió industrial que
afecten sectors madurs de la nostra economia i que es
fonamenten en l'aplicació de coeficients reductors als jubilats
anticipats, coeficients que han de ser objecte de remoció en el
moment d'aconseguir aquests l'edat de 65 anys. Raons d'equitat
i el compliment dels requeriments constitucionals indicats
aconsellen modificar normes com la Llei general de Seguretat
Social, que produeix una notable minoració d'ingressos a la
pensió de jubilació que correspon a partir dels 65 anys als
jubilats anticipats.

períodes en els quals s'hagi interromput la cotització a causa de
l'extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament
de prestacions per desocupació quan tals circumstàncies s'hagin
produït entre els nou mesos anteriors al naixement, o els tres
mesos anteriors a l'adopció o l'acolliment permanent d'un
menor, i la finalització del sisè any posterior a aquesta situació.
3. Realitzar les modificacions necessàries a la Llei general de
la Seguretat Social, aprovada per Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d'octubre, amb la finalitat que en els casos d'accés a la
jubilació anticipada per voluntat de l'interessat en els quals
s'apliquin coeficients reductors per trimestre o fracció de
trimestre que li falti al treballador per complir l'edat legal de
jubilació, conforme al que es disposa a l'article 208 del mateix
text legal, deixin d'aplicar-se els coeficients reductors des del
moment en què el pensionista compleixi l'edat legal de
jubilació.
4. El que es preveu a la present proposició no de llei no es
veurà afectat per les clàusules relatives a la jubilació forçosa
aprovades per conveni col·lectiu i serà aplicable en els
mateixos termes als supòsits de jubilació anticipada per causes
no imputables al treballador, prevists a l'article 207.
Palma, a 4 de febrer de 2019
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

En cap cas la Seguretat Social no ha d'obtenir benefici pel
fet d'accedir a la jubilació anticipada, com succeeix en
l'actualitat. A més, en les carreres de llarga cotització, a partir
dels 35 anys cotitzats han de reduir-se els coeficients reductors,
fins a la seva desaparició quan l'afectat hagi cotitzat 40 o més
anys.
Per aquests motius es presenta la següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, admet a tràmit les proposicions no de llei
següents, a tramitar davant comissió.

Proposició no de llei
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a:
1. Realitzar les modificacions necessàries a la Llei general de
la Seguretat Social, aprovada per Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d'octubre, en els casos en els quals s'hagués accedit a la
jubilació anticipada. S'aplicarà una penalització inferior a la
que existeix actualment dels coeficients reductors establerts a
l'article 208 de la llei esmentada, amb 35 anys cotitzats i una
reducció progressiva d'aquests coeficients fins a la seva
desaparició total amb una cotització de 40 anys. La pensió serà
objecte de reducció mitjançant l'aplicació d'un 0,5% per cada
mes complet que, en el moment del fet causant, li falti al
treballador per complir l'edat legal de jubilació.
La llei esmentada, a partir de la seva entrada en vigor, serà
aplicable als jubilats que es trobin penalitzats abans de la
promulgació de la llei i als futurs pensionistes.
2. A l'efecte d'acreditació de l'esmentat període de cotització
efectiva, no es tindrà en compte la part proporcional per pagues
extraordinàries i només es computarà el període de prestació
del servei militar obligatori o de la prestació social
substitutòria, amb el límit màxim d'un any, així com els

A)
RGE núm. 1187/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a urgència de la posada en marxa dels nous jutjats
d'Eivissa, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
La passada matinada del 21 de gener, els jutjats d'Eivissa es
van veure afectats per un tràgic incendi en els quals la segona
i la tercera planta d'aquest edifici, situat al carrer Isidoro
Macabich, es van veure greument afectades. Per sort no va
caldre lamentar danys personals.
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Aquest tràgic succés provoca que la justícia eivissenca
sofreixi un mal pràcticament irreparable i un retard judicial del
qual trigarà mesos a recuperar-se i poder restablir el ritme
normal d'aquesta activitat. Segons la informació publicada
durant aquests dies en la premsa eivissenca, en total són set els
jutjats afectats.
Avui dia, pràcticament la gran majoria del personal
funcionari que treballa en aquests jutjats no s'ha pogut
incorporar al seu lloc de treball, ja que l'edifici està molt afectat
i és inviable poder-hi treballar. Actualment hi ha unes 70
persones que hi treballen i per tant l'activitat judicial està
completament paralitzada en aquestes instal·lacions.
En aquests dies les diferents administracions estan buscant
solucions immediates per poder donar-li una solució i traslladar
de forma provisional aquests jutjats.
A més dels danys ocasionats en el vell edifici, el pitjor de
tot possiblement és el treball o els centenars d'expedients que
s'han vist afectats anteriors a l'any 2016 que no estan
digitalitzats, segons denúncia Juan Nieto, secretari general de
la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).
És trist i vergonyós veure com just a uns metres de l'edifici
incendiat s'estan construint uns nous jutjats que han trigat
diverses dècades a arribar a l'illa d'Eivissa. Uns jutjats que
comptaran amb la capacitat suficient per poder acollir tots els
jutjats dispersos que tenim a l’illa d’Eivissa.
Són molts els anys que els mateixos treballadors, així com
els sindicats han denunciat les condicions en les quals
treballaven presentant aquestes denúncies davant Inspecció de
treball i Seguretat Social. La desídia i nul·la resposta per part
de l'administració central durant aquests últims lustres es fa
patent.
Entre les qüestions denunciades sobre l'edifici en qüestió
caldria dir que:
1. No passaria el mínim control de seguretat i sanitat en
matèria de prevenció de riscos laborals.
2. Es va emetre un informe negatiu de sanitat l'any 2004 i va
ser requerida la Gerència Territorial del Ministeri de
Justícia a fi d'esmenar les deficiències a les quals es referia
aquest informe,
3. sense que aquestes fossin esmenades.
4. Els ascensors funcionaven un dia no i un altre tampoc.
5. Tots els hiverns s'inundava.
6. La majoria dels estius no funcionava l'aire condicionat.
I així podríem seguir amb més qüestions com que
s’acumulaven muntanyes d’expedients per totes les oficines i
on el funcionariat no comptava amb el mínim espai necessari
per poder treballar i atendre el públic.
A tot això hem d'afegir que fa més de deu anys que es va
suprimir el servei de vigilància nocturn. No comptar amb un
servei de seguretat ha vist agreujat considerablement els danys
en aquestes instal·lacions. Si haguéssim comptat amb aquest
servei, el temps de reacció hauria ajudat que els greus danys
ocasionats per l’incendi s'haguessin minimitzat.
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D’altra banda, a més de les qüestions esmentades
anteriorment, Eivissa ha estat discriminada en el
desenvolupament d'un sistema judicial digne per als ciutadans
de les Pitiüses.
Si volem unes Illes Balears en igualtat de condicions, cal fer
front a aquesta discriminació que pateixen les Pitiüses i així
poder oferir les mateixes possibilitats a tota la ciutadania
independentment de l’illa on vivim.
Sabem perfectament de les dificultats que pateix l’illa
d’Eivissa per trobar els professionals necessaris dins del món
del sistema judicial, per això el Govern central ha de fer una
reflexió i treballar per consolidar les plantilles a les nostres
illes, així com les infraestructures necessàries per fer front a
aquest patiment.
Són innombrables els casos que s'han vist afectats per la
precarietat en la qual s’han vist afectats els funcionaris de
justícia en la Pitiüsa major, l'escassetat de personal i altres
mancances han fet que la violència de gènere sigui tractada fora
de temps, els "accidents" mortals per estats d'embriaguesa i
drogoaddicció siguin tractats sense l'atenció que requereixen,
etc.
Després de l'exposat anteriorment, aquesta situació ha portat
a la paralització jurisdiccional en matèria penal (excepte Jutjat
de Guàrdia, diligències urgents de violència de gènere, causes
amb pres i el relatiu a drets fonamentals) o, el que és el mateix,
la paralització de quatre jutjats d'instrucció, dos penals i bona
part dels assumptes del de violència sobre la dona, trobant-nos
en una situació que es veurà agreujada cada dia que passa, fins
que aquests jutjats funcionin amb normalitat.
Per tot l'esmentat, la posada en marxa dels nous jutjats
d'Eivissa es converteixen en una prioritat d'estat, pels drets
reflectits en el títol VII de la Constitució Espanyola i el seu
degut compliment perquè la ciutadania pitiüsa no sigui una
ciutadania de segona.
Per això. presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que prengui totes les mesures necessàries i cerqui la
col.laboració amb el Govern autonòmic, el Consell d’Eivissa i
l'Ajuntament d’Eivissa, perquè es pugui restablir la feina que es
desenvolupa amb normalitat en els jutjats d’Eivissa el més
ràpid possible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a avançar l’acabament de les obres dels nous jutjats d’Eivissa
després de dècades esperant la seva construcció i davant del
tràgic incendi que han sofert fa uns dies els jutjats d’Eivissa i
que té paralitzada la seva activitat diària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dotar i cobrir les places necessàries perquè els jutjats
d’Eivissa puguin funcionar a ple rendiment, davant del fet de la
falta de personal funcionari històric i crònic que pateixen.
Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat

10224

BOPIB núm. 180 - 15 de febrer de 2019

Salvador Aguilera i Carrillo
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, a 7 de febrer de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 1241/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desmantellament de la depuradora de Santa
Gertrudis, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial (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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència, davant
comissió.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la perillosa
situació que suposa l'estat actual de la depuradora de Santa
Gertrudis, es fa necessari i urgent adoptar les mesures adients
per al seu desmatellament.
L'any 2009, motivat per les mobilitzacions i protestes
veïnals es va produir el tancament de la depuradora d'aigües
residuals de Santa Gertrudis, en el terme municipal de Santa
Eulària del Riu. La principal raó que invocaven els promotors
del tancament en les seves reivindicacions va ser l'estat
d'obsolescència que presentava la instal·lació que, al mateix
temps, provocava pudors intenses a l'entorn de la localitat.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 939/19, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació i
Universitat, sobre la sol·licitud de documentació de les actes
de totes les reunions dels consells escolars registrada fa
quatre mesos i que a dia d'avui no ha estat contestada.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, conformement amb l'article 183.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació i
Universitat, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Des que va tenir lloc el tancament per part l'empresa pública
Abaqua i fins avui, les seves instal·lacions han sofert una
progressiva deterioració i degradació motivada pel seu complet
abandonament.
Les instal·lacions de la depuradora es troben situades en sòl
rústic, estan desproveïdes de mesures de vigilància i seguretat,
la qual cosa permet a qualsevol persona un accés lliure sense
restriccions.
Aquesta facilitat en l'accés ha permès que la instal·lació
hagi estat objecte d'innombrables actes de vandalisme i a la
vegada suposa un evident risc per a la seguretat de les persones
que podrien precipitar-se al buit i caure en el dipòsit de
tractament d'aigües residuals.
L'estat d'inseguretat i deterioració de la depuradora ha
tornat a ser denunciat per part de l'Associació de Veïns de
Santa Gertrudis que demana el desmantellament integral de les
seves instal·lacions.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 12702/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1155/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a tall de
subministraments elèctrics a Menorca.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Ordre de Publicació

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta l'empresa pública
Abaqua que, amb caràcter immediat, procedeixi al precinte de
la instal·lació i executi totes les mesures de seguretat
necessàries per tal d'evitar accidents no desitjats a persones que
freqüenten la instal·lació depuradora abandonada.
2. El Parlament dels Illes Balears insta l'empresa pública
Abaqua a desmantellar la depuradora de Santa Gertrudis i a
executar-ho en el termini màxim de dos mesos.

B)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
7588/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1239/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, sobre les
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solucions a adoptar per pal·liar la situació que genera la
depuradora de Santa Eulària del Riu a Eivissa.

Illes Balears, la qual cosa es farà pública pel president de la
cambra a la propera sessió plenària.

Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del text
refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1243/19 i 1321/19, presentats pel Grup Parlamentari Popular
i pel Grup Parlamentari Mixt, respectivament, i, conformement
amb l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar
el termini de presentació d'esmenes al projecte esmentat fins al
proper dia 20 de febrer de 2019.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi en la composició de la Comissió de Reglament per
part del Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1209/19, rectificat amb l'escrit RGE núm. 1278/19, del Grup
Parlamentari Socialista, i resta assabentada que a la Comissió
de Reglament el diputat Xico Tarrés i Marí substitueix la
diputada Pilar Costa i Serra.
Palma, a 13 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Proposta del Sr. Antonio Francisco Fuster Zanoguera
com a senador en representació de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2019, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1345/19, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual, atesa la renúncia al càrrec del Sr. José Ramón Bauzá i
Díaz, proposa el Sr. Antonio Francisco Fuster Zanoguera com
a senador en representació de la comunitat autònoma de les

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 179, de 8 de febrer
de 2019.
- Pàg. 10108. Textos aprovats, lleis, article 3:
On diu: 2. Els vehicles als quals es permet la circulació ...
Hi ha de dir: 3. Els vehicles als quals es permet la circulació
...
On diu: 3. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior ...
Hi ha de dir: 4. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior
...
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