
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  9 d'abril de 2019 IX legislatura Núm. 189  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

A) Llei per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. 10634

B) Llei de projectes industrials estratègics de les Illes Balears. 10640

C) Llei de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de
7 de setembre. 10644

D) Llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. 10648

E) Llei de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de
pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret
Llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les
pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. 10652

F) Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. 10659

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 1451/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria educativa. 10671



10630 BOPIB núm. 189 -  9 d'abril de 2019

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 1943/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació actual
del Pla de salut mental per a Menorca. 10671

B) RGE núm. 1944/19, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració d'emergència en
matèria d'habitatge. 10671

C) RGE núm. 1962/19, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat de tots els
universitaris de les Illes Balears. 10671

D) RGE núm. 1966/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament d'aigua potable.
10672

E) RGE núm. 1946/19, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a urbanisme a la
carta. 10672

F) RGE núm. 1959/19, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a desigualtat econòmica.
10672

G) RGE núm. 1961/19, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mesures en matèria de discriminació de gènere. 10672

H) RGE núm. 2089/19, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda del turisme alemany.
10672

I) RGE núm. 1964/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als alumnes amb
necessitats especials. 10672

J) RGE núm. 1965/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió d'espais públics per
a la celebració de "pseudoreferèndums". 10672

K) RGE núm. 1967/19, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les
especialitats mèdiques que demanden els pacients. 10672

L) RGE núm. 1945/19, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció
ciència i dones a les Illes. 10672

M) RGE núm. 1958/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a règim especial de les Illes Balears
a Formentera. 10672

N) RGE núm. 1960/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
indemnització per residència dels empleats públics de l'Estat. 10672

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

A) RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. 10672

1.5. INFORMACIONS

A) Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1968/19. 10672

B) Validació del Decret Llei 1/2019, de 22 de febrer, sobre mesures urgents sobre l’explotació i el control de l’activitat de lloguer
de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres (RGE núm. 1816/19). 10672



BOPIB núm. 189 -  9 d'abril de 2019 10631

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 1241/19, relativa a desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis. 10673

B) RGE núm. 1769/19, relativa a millora de les actuacions en pacients amb dermatitis atòpica moderada o greu. 10673

C) RGE núm. 1931/19, relativa a autonomia i estabilitat de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).
10673

D) RGE núm. 1770/19, relativa a suport al poble veneçolà en el seu procés de transició democràtica. 10673

E) RGE núm. 1847/19, relativa a protecció de la pràctica naturista i dels espais tradicionalment nudistes a les Illes Balears.
10674

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ

A) RGE núm. 2105/19, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espais electorals.
10674

B) RGE núm. 2240/19, del diputat Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a treballadors en
situació d'indefinits no fixos. 10674

C) RGE núm. 2261/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a cobertura dels
processos electorals. 10674

D) RGE núm. 2253/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió al front de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 10674

E) RGE núm. 2255/19, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del PwC i canvi
de model. 10674

F) RGE núm. 2259/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a balanç de
legislatura. 10674

G) RGE núm. 2262/19, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga del 8 de març a IB3.
10674

H) RGE núm. 2263/19, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principals línies mestres per
la seva funció estratègica com a servei públic. 10674

I) RGE núm. 2254/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat i
objectivitat de la radiotelevisió pública. 10674

J) RGE núm. 2260/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a primeres
conclusions de l'informe d'internalització. 10674

K) RGE núm. 2264/19, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desafiaments de futur de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 10674

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. RGE núm. 1241/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desmantellament de
la depuradora de Santa Gertrudis. 10674



10632 BOPIB núm. 189 -  9 d'abril de 2019

B) 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. 10675

C) Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 1847/19, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció de
la pràctica naturista i dels espais tradicionalment nudistes a les Illes Balears. 10675

2.5. INFORMACIÓ

A) Elaboració del dictamen del Projecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (RGE núm.
15363/18). 10675

B) Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2256/19. 10675

C) Elaboració del dictamen del Projecte de llei del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris
per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig,
de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret Llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual
s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del
dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (RGE núm. 14780/18). 10675

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 350/16, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Comissió Balear de Medi Ambient, 9. 10675

B) A les Preguntes RGE núm. 3174 a 3177, 3186 a 3189, 3194 a 3197 i 3205/17 a 3207/17, presentades pel diputat Damià Borràs
i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a contractes d'IB3 Ràdio el 2014, el 2015 i el 2016. 10676

C) A les Preguntes RGE núm. 12175 a 12247, 12778 a 12804, 12907 a 12951, 13270 a 13327, 13407 a 13503 i 13395/17,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a centres educatius de les Illes Balears.

10676

D) A les Preguntes RGE núm. 803 a 849/18, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a escolarització extraordinària a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca dels mesos de setembre a desembre a infantil,
a primària i a secundària. 10676

E) A les Preguntes RGE núm. 6037 a 6180/18, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a alumnes matriculats a centres educatius públics i concertats d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca dels mesos
de gener a juny en educació infantil, educació primària i educació secundària. 10676

F) A les Preguntes RGE núm. 13189, 13191, 13193, 13195, 13197, 13200, 13203, 13205, 13207, 13209, 13211, 13213, 13215,
13217, 13221, 13223, 13225, 13227, 13229, 13231, 13233, 13235, 13237, 13239, 13241, 13243, 13245, 13247, 13249, 13251, 13253,
13255,  13257, 13259, 13261, 13263, 13265, 13267, 13269, 13271, 13273, 13275, 13277, 13279, 13281, 13283, 13287, 13289, 13291,
13293, 13295, 13297, 13299, 13301, 13303, 13305, 13307, 13309, 13311, 13313, 13315, 13317, 13319 i 13321/18,  del diputat
Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a informació dels centres educatius de tots els municipis de les Illes
Balears. 10676

G) A la Pregunta RGE núm. 14886/18, presentada pel diputat Miquel Gallardo i Esgleas, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a problemes 3 amb el bus de la línia 331 (Mancor de la Vall-Estació d'Inca). 10676

H) A la Pregunta RGE núm. 515/19, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a per què l'aeronau de substitució per a trasllat de pacients de Menorca a Son Espases ha passat a ser una avioneta. 10676

I) A la Pregunta RGE núm. 614/19, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 51 famílies afectades per la finalització del contracte d'habitatge protegit. 10677

J) A la Pregunta RGE núm. 808/19, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes al lloguer l'any 2017. 10677

K) A la Pregunta RGE núm. 1121/19, presentada pel 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. 10677



BOPIB núm. 189 -  9 d'abril de 2019 10633

L) A la Pregunta RGE núm. 1244/19, presentada pel 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). 10677

M) A la Pregunta RGE núm. 1245/19, presentada pel 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). 10677

N) A la Pregunta RGE núm. 1557/19, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'actuació per a la dermatitis atòpica moderada-greu a les Illes Balears. 10677

O) A les Preguntes RGE núm. 1558 i 1559/19, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a administració del medicament Dupilumab a les Illes Balears (1 i 2). 10678

P) A la Pregunta RGE núm. 1560/19, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
emol·lients per a pacients amb dermatitis atòpica moderada o greu. 10678

Q) A les Preguntes RGE núm. 1776 a 1782/19, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a projecte de cambreres de pis i salut (a, b i c) i a projecte de cambreres de pis i salut a Eivissa, Mallorca, Menorca i
Formentera. 10678



10634 BOPIB núm. 189 -  9 d'abril de 2019

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març de 2019, aprovà la Llei per la qual es modifica la
Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les
Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)

LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 14/2010,
DE 9 DE DESEMBRE, DE MEDIACIÓ FAMILIAR DE

LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La família constitueix el nucli fonamental de
desenvolupament de les persones i és una de les institucions
que més ha evolucionat durant el segle XX.

La realitat que presenta actualment l’estructura familiar,
amb l’aparició de noves formes de convivència, com ara unions
de fet, famílies monoparentals o famílies formades per
membres que provenen de ruptures prèvies amb fills o filles
d’una o ambdues parts, ha propiciat que els conflictes que hi
sorgeixen siguin d’una naturalesa més complexa i difícils de
resoldre per la via judicial, fins ara la manera tradicional de
resoldre conflictes. Per això, es fa necessari cercar altres vies
alternatives i complementàries.

Amb independència de les diferents configuracions
familiars, de la diversitat de conflictes en els quals es pot trobar
immersa la família tradicional i de les problemàtiques sorgides
dels nous models, no s’ha d’oblidar que el benestar de la
infància i la seva protecció han de ser sempre presents perquè
les famílies continuïn essent l’element fonamental en el
desenvolupament biològic, social i psíquic dels fills i filles.

Davant aquestes dificultats, en què coexisteixen aspectes
legals i econòmics amb aspectes emocionals i afectius, el
sistema judicial es troba amb una sèrie de limitacions per a la
resolució corresponent. Per aquest motiu, quan l’adopció de
determinades decisions relatives a l’exercici de les seves
potestats presenta dificultats, les famílies han de saber que
tenen l’opció de solucionar les diferències acudint a
procediments extrajudicials més adequats per a la resolució
d’aquests conflictes, entre els quals es pot assenyalar la
mediació.

Durant la segona meitat de la dècada dels anys setanta del
segle passat, s’inicià la tècnica de la mediació per conciliar
conflictes familiars als Estats Units i, posteriorment, a Europa.

A Europa, l’interès creixent per la mediació familiar es
reflecteix en la Recomanació de 21 de gener de 2001 del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa. Aquesta
recomanació insta els governs dels estats membres, d’acord
amb les experiències de diversos països, a instituir i dur a terme
la mediació.

La Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el
Codi civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de
separació i divorci, introdueix una nova regla 7a en l’article
770 de la Llei d’enjudiciament civil, que assenyala que les parts
poden sol·licitar de comú acord la suspensió del procés per
sotmetre’s a la mediació familiar.

L’article 39 de la Constitució Espanyola estableix que els
poders públics asseguren la protecció social, econòmica i
jurídica de la família i també la protecció integral dels fills.
L’article 148.1.20 possibilita a les comunitats autònomes
assumir competències en aquesta matèria.

L’article 30.16 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en protecció social de la família, i, en
virtut de l’article 30.27, la comunitat autònoma té la
competència exclusiva en matèria de dret civil propi.

El Parlament de les Illes Balears, en el marc de les
competències esmentades, va aprovar la Llei 18/2006, de 22 de
novembre, de mediació familiar. Aquesta norma optava per la
figura del contracte de mediació i per donar-li un caràcter
privat i no públic. La mediació no es considerava un servei
públic.

La Llei 18/2006 es desplegà mitjançant el Decret 66/2008,
de 30 de maig, de mediació familiar.

Amb el pas dels anys, es produeix una confluència entre el
desenvolupament de la institució de la mediació familiar i un
procés d’universalització dels serveis socials, la qual cosa fa
que els serveis socials siguin el marc idoni en el qual s’ha
d’encabir la institució de la mediació familiar, atès que, de
vegades, la resolució d’un conflicte familiar requereix una
intervenció coordinada amb altres sistemes de protecció.

En coherència amb aquest plantejament, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de
mediació familiar, per la qual es derogà la Llei 18/2006, amb
la finalitat que l’activitat de mediació familiar es desenvolupàs
mitjançant la xarxa pública de mediació, sens perjudici de les
iniciatives privades que poguessin sorgir, que haurien de
sotmetre l’actuació a les disposicions d’aquesta llei.

Així, les administracions públiques han de garantir l’accés
de la ciutadania a la mediació familiar i també la gratuïtat
d’aquest servei d’acord amb el que estableix la llei.

La Llei 14/2010 opta per un àmbit d’aplicació ampli que
inclou no només els conflictes originats en les situacions de
ruptura de parella, sinó també altres circumstàncies conflictives
que es poden produir en el medi familiar. 

Posteriorment, l’Estat espanyol va aprovar la Llei 5/2012,
de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. Malgrat
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l’impuls que els darrers anys havia experimentat a Espanya, en
l’àmbit de les comunitats autònomes, fins a l’aprovació del
Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers
civils i mercantils, no hi havia una ordenació general de la
mediació aplicable als diversos afers civils i mercantils que
alhora n’asseguràs la connexió amb la jurisdicció ordinària, per
fer efectiu així el primer dels eixos de la mediació, que és la
desjudicialització de determinats afers que poden tenir una
solució més adaptada a les necessitats i als interessos de les
parts en conflicte que la que podria derivar de la previsió legal.

La Llei 5/2012 incorpora al dret espanyol la Directiva
2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2008, sobre determinats aspectes de la mediació en
afers civils i mercantils. Aquesta directiva es limita a establir
unes normes mínimes per fomentar la mediació en els litigis
transfonterers en afers civils i mercantils. Per la seva banda, la
norma estatal conforma un règim general aplicable a tota la
mediació que es faci a Espanya i pretengui tenir un efecte
vinculant, si bé circumscrita a l’àmbit dels afers civils i
mercantils i dins un model que té en compte les previsions de
la llei model de la CNUDMI sobre conciliació comercial
internacional de 24 de juny de 2002.

Les exclusions que disposa la Llei 5/2012 són per
preservar-ne la regulació en les normes sectorials
corresponents.

La mediació està construïda al voltant de la intervenció d’un
professional o una professional neutral que facilita la resolució
del conflicte per les mateixes parts, d’una manera equitativa,
cosa que permet el manteniment de les relacions subjacents i
conserva el control sobre el final del conflicte.

Per les seves característiques d’imparcialitat, neutralitat,
voluntarietat i confidencialitat, la mediació es presenta com un
recurs que obre noves vies per fomentar, des del respecte mutu,
l’autonomia i la lliure capacitat de les persones per decidir el
seu futur.

Les dues normes, tant l’estatal com l’autonòmica, s’han
dictat d’acord amb títols competencials diferents, per la qual
cosa la convivència entre ambdues resulta constitucionalment
vàlida, sempre que l’autonòmica respecti el contingut de
l’estatal.

En aquest sentit, la norma autonòmica té un caràcter més
restrictiu que la norma estatal, i hi ha diferències en qüestions
d’una gran importància. Entre aquestes diferències hi ha la
relativa a la formació de les persones mediadores: la regulació
autonòmica exigeix un tipus específic de formació universitària
per exercir la mediació, cosa que no preveu la regulació estatal
i que pot suposar que la persona habilitada com a mediadora
per la normativa estatal que vulgui actuar com a tal en un
conflicte a les Illes Balears no ho pugui fer perquè no disposa
de la titulació específica que requereix la norma autonòmica.

Així, amb la finalitat d’eliminar les diferències existents
entre la Llei 5/2012 i la Llei 14/2010 que generen inseguretat
jurídica, i atès que es tracta de dues normes dictades a l’empara
de títols competencials diferents que poden coexistir
vàlidament sempre que la norma autonòmica no contradigui la
norma estatal, es considera necessari modificar determinats
aspectes de la Llei 14/2010, especialment si es té en compte

l’article 139 de la Constitució Espanyola, que declara la
igualtat de drets i obligacions en tot el territori espanyol, així
com la llibertat de circulació i d’establiment.

Finalment, es regula el que estableix l’article 9 de la Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei
d’enjudiciament civil, modificada per la Llei Orgànica 8/2015,
de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, que disposa el dret del menor a ser oït
i escoltat sense cap discriminació per edat, discapacitat o
qualsevol altra circumstància, tant en l’àmbit familiar com en
qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació
que l’afecti i que condueixi a una decisió que incideixi en el seu
àmbit personal, familiar o social. Així, s’han de tenir en compte
les seves opinions, segons la seva edat i maduresa. També es
regula el deure de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears de garantir un servei públic de mediació
familiar gratuït.

Així mateix, atesa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, s’aprofita la modificació per aclarir i distingir els
diferents procediments i processos que es desenvolupen al
voltant de la mediació duita a terme en l’àmbit de les
administracions públiques.

D’altra banda, l’article 13.1 de la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, sota la rúbrica «millora de la regulació», disposa que
s’ha d’impulsar l’avaluació de l’impacte normatiu que té en la
societat la regulació ja existent, especialment quant a les
conseqüències econòmiques en la ciutadania i el teixit
empresarial derivades de l’aplicació. S’ha d’impulsar la
simplificació normativa, la qual cosa implica la revisió
sistemàtica de la legislació per garantir la qualitat formal de les
normes i el fet que estiguin escrites en termes clars, precisos i
accessibles per a la ciutadania.

A més, d’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, cal dir
que queden suficientment justificats els principis següents: de
necessitat i eficàcia, perquè aquesta norma estableix el marc
normatiu del sistema de mediació familiar de les Illes Balears
arran dels canvis introduïts en l’àmbit estatal per la Llei 5/2012,
amb la finalitat de garantir a la població de les Illes Balears i a
les persones que exerceixen la mediació les mateixes garanties,
condicions i requisits que els que estableix la normativa estatal;
de proporcionalitat, atès que la norma respecta la distribució
competencial en aquesta matèria i conté la regulació
imprescindible per atendre les necessitats que s’han de cobrir,
després d’haver-se constatat que no existeixen altres mesures
menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions a
les persones destinatàries; de seguretat jurídica, atès que la
norma s’adapta tant a les normes europees com a la normativa
estatal i autonòmica; de transparència, principi pel qual s’ha de
destacar la participació ciutadana abans i durant el procés
d’elaboració de la norma; i, finalment, d’eficiència, atès que,
entre altres aspectes, es fa una regulació menys restrictiva dels
requisits necessaris per poder exercir la mediació.

Per acabar, cal destacar l’estudi d’aquesta norma per part
del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, òrgan
consultiu i de participació social en l’àmbit dels serveis socials,
regulat en els articles 53 i següents de la Llei 4/2009, d’11 de
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juny, de serveis socials de les Illes Balears. Així mateix, el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears va emetre
dictamen sobre aquesta norma en data 9 d’octubre de 2018,
d’acord amb la Llei 10/2000, de 30 de novembre.

La llei consta de dinou articles, una disposició transitòria i
dues de finals.

Article primer
Modificació de l’article 1 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

S’afegeix un tercer apartat a l’article 1 de la Llei 14/2010,
amb la redacció següent:

“3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears té el deure de garantir un servei públic de mediació
familiar gratuït d’acord amb l’article 6 d’aquesta llei.”

 
Article segon
Modificació de l’article 3 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:
 

“1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és territorial i afecta
les actuacions de mediació familiar que es duguin a terme
a les Illes Balears.”

 
Article tercer
Modificació de l’article 5 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:
 

“2. Els menors d’edat tenen dret a ser oïts i escoltats sense
cap discriminació per edat, discapacitat o qualsevol altra
circumstància, i s’han de tenir degudament en compte les
seves opinions, segons la seva edat i maduresa, d’acord
amb el que estableix l’article 9 de la Llei Orgànica 1/1996,
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.”

2. S’afegeix un tercer apartat a l’article 5 de la Llei 14/2010,
amb el contingut següent:

“3. Les parts subjectes a mediació han d’actuar entre si
d’acord amb els principis de lleialtat, bona fe i respecte
mutu. Durant el temps en què es desenvolupi la mediació,
les parts no poden interposar contra l’altra o les altres cap
acció judicial o extrajudicial amb relació a les qüestions
tractades en la mediació, a excepció de la sol·licitud de
mesures cautelars o d’altres d’urgents i imprescindibles per
evitar la pèrdua irreversible de béns i drets. Les parts han de
prestar col·laboració i suport permanent a l’actuació del
mediador o mediadora.”

Article quart
Modificació de l’article 6 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:

“1. Obligatòriament, la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació ha de crear i gestionar directament o mitjançant
ens de dret públic o de dret privat, adscrits o dependents, un
servei públic de mediació familiar de caràcter gratuït.
S’accedirà a aquest servei per derivació del jutjat competent
o per acord mutu de les parts que hagin sotmès a la
jurisdicció competent un conflicte relatiu a matèries
susceptibles de mediació familiar o hagin signat prèviament
una declaració jurada de sotmetre un conflicte a mediació
abans d’iniciar un procediment judicial, d’acord amb
l’apartat b) de l’article 10.1 d’aquesta llei. Aquest servei
s’ha de desplegar reglamentàriament.”

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:

“3. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
municipis, d’acord amb les competències respectives,
poden crear i gestionar serveis de mediació familiar, que
s’hauran de desplegar reglamentàriament.”

Article cinquè
Modificació de l’article 8 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 
1. S’afegeix una lletra g) a l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei
14/2010, amb el contingut següent:

“g) Subscriure una assegurança o una garantia
equivalent que cobreixi la responsabilitat civil derivada de
la seva actuació en els conflictes en què intervengui.”

2. Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

“b) La informació que comporti una amenaça per a la
vida o la integritat física o psíquica d’una persona, sens
perjudici de l’obligació del mediador o mediadora de
posar-ho en coneixement de les autoritats competents quan
se’n pugui derivar la possible comissió d’algun tipus
d’il·lícit penal.”

3. S’afegeix una lletra c) a l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

“c) La informació que sol·licitin els jutges de l’ordre
jurisdiccional penal mitjançant una resolució judicial
motivada.”

Article sisè
Modificació de l’article 10 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 10 de la Llei 14/2010, que passa a tenir
el contingut següent:

“Article 10
Iniciació del procediment

1. La mediació es pot dur a terme:

a) Abans d’iniciar el procés judicial, quan es produeixen
els conflictes susceptibles de mediació que preveu aquesta
llei.
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b) Quan el procés judicial està pendent, en qualsevol de
les instàncies i recursos, en execució de sentència o en la
modificació de les mesures establertes per una resolució
judicial ferma, en els termes que determini la legislació
processal.

2. El procés de mediació s’inicia per acord mutu de les
parts, o per una de les parts en compliment d’un acte previ
entre les parts de submissió a la mediació.

3. En els supòsits de mediació que dugui a terme el servei
públic de mediació familiar, d’acord amb l’article 6
d’aquesta llei, les parts han de presentar una sol·licitud de
mediació, que s’ha de resoldre i notificar en el termini
màxim de tres mesos. La resolució ha de tenir el contingut
previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i ha
d’incloure expressament la designació del mediador o
mediadora. Si transcorre aquest termini sense una resolució
expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

4. Quan, de manera voluntària, s’iniciï una mediació mentre
està en curs un procés judicial, les parts, de comú acord, en
poden sol·licitar la suspensió de conformitat amb el que
disposa la legislació processal.

5. En situacions excepcionals i sobrevingudes que facin
impossible la presència simultània de les parts, es poden
utilitzar mitjans tècnics que en facilitin la comunicació a
distància, sempre que es garanteixin els principis que han
de regir la mediació i el compliment de la normativa vigent
en matèria de protecció de dades.”

Article setè
Modificació de l’article 11 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 11 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

“Article 11
Sessió informativa i designació del mediador o mediadora
 
1. En la sessió informativa prèvia, les persones són
assessorades sobre el valor, els avantatges, els principis i les
característiques de la mediació.

2. En els casos de mediació prestada per un servei públic,
correspon al Servei de Mediació designar el mediador o
mediadora que correspongui, per torn de repartiment, tenint
en compte la localitat on s’ha de dur a terme la mediació. El
mediador o mediadora designat ha de citar les parts a la
primera sessió, de caràcter informatiu. En cas
d’inassistència injustificada de qualsevol de les parts a la
sessió informativa, s’entén que desisteixen de la mediació
sol·licitada. La informació de quina part o quines parts no
assisteixen a la sessió no és confidencial.
 
3. En cas que duguin a terme la mediació entitats de dret
privat o col·legis professionals, els subjectes de les parts en
conflicte tenen la facultat de triar el mediador o mediadora
de comú acord entre les persones que constin en la llista
que l’entitat o el col·legi professional els faciliti.

 
4. En cas que hi hagi alguna causa d’incompatibilitat de les
que estableix l’article 7 d’aquesta llei, el mediador o
mediadora ha de declinar la designació, tret que les parts
acceptin expressament per escrit que la mediació continuï
i el mediador o mediadora asseguri poder dur a terme la
mediació amb total imparcialitat. Si les parts no accepten la
continuació de la mediació i la persona designada no se
n’absté, les parts la poden recusar.
 
5. Es poden organitzar sessions orientatives per a les
persones interessades a acudir a aquest sistema de resolució
de controvèrsies, les quals, en cap cas, no substituiran les
sessions informatives prèvies que preveu l’apartat 1
d’aquest article.”

 
Article vuitè
Modificació de l’article 13 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 13 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 13
Sessió constitutiva

1. El mediador o mediadora ha de convocar les parts a la
sessió constitutiva, en què s’han de dur a terme les
actuacions següents:

a) Les parts han d’acreditar les seves dades personals i
han de consignar el nom i els llinatges, el document
nacional d’identitat (o un document equivalent), la majoria
d’edat —o, si no, l’emancipació— i la residència habitual.
També han de consignar la condició civil de matrimoni,
fadrinatge, viduïtat, separació o divorci; la circumstància de
constituir parella estable, de fet o grup de convivència, i, si
pertoca, el règim econòmic matrimonial o de la parella.

b) El mediador o mediadora ha de lliurar a les parts un
plec que contengui els principis pels quals es regeix la
mediació, així com els drets i les obligacions d’ambdues
parts. En cap cas aquest plec no contendrà dades personals
dels implicats.

c) El mediador o mediadora ha d’informar les parts,
verbalment i de manera comprensible, de les
característiques principals del procediment de mediació i
dels seus efectes.

d) El mediador o mediadora ha d’indicar les seves dades
identificatives i, si s’escau, el seu número de registre.

e) El mediador o mediadora ha d’informar, si s’escau,
del cost econòmic del procediment de mediació, el qual,
llevat de pacte en contra, s’ha de dividir per igual entre les
parts.

f) El mediador o mediadora ha de fixar, juntament amb
les parts, la planificació de les sessions que puguin ser
necessàries.

2. En cas d’inassistència injustificada de qualsevol de les
parts a aquesta sessió, s’entén que desisteixen de la
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mediació sol·licitada. La informació de quina part o quines
parts no assisteixen a la sessió no és confidencial.
 
3. En aquesta sessió, el mediador o mediadora ha
d’informar les parts de les possibles causes que puguin
afectar la seva imparcialitat, de la seva professió, formació
i experiència, així com de les característiques de la
mediació, el cost, l’organització del procediment i les
conseqüències jurídiques de l’acord que es pugui assolir.

 
4. Es poden acumular en un únic acte la sessió informativa
i la sessió constitutiva, sempre que les parts i el mediador
o mediadora hi manifestin la seva conformitat.”

Article novè
Modificació de l’article 14 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 14/2010,
que queda redactat de la manera següent:

“1. De la sessió constitutiva se n’ha d’estendre una acta en
la qual s’han de fer constar el lloc i la data, les persones que
hi han assistit, la matèria objecte de mediació i l’acceptació
dels principis de la mediació. L’han de signar el mediador
o mediadora i les parts de la mediació com a prova de
conformitat amb les condicions de la mediació. Se n’ha de
lliurar una còpia a cada part.”

 
Article desè
Modificació de l’article 15 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 14/2010,
que queda redactat de la manera següent:
 

“1. La durada del procediment de mediació familiar depèn
de la naturalesa i la conflictivitat de les qüestions que s’han
de tractar, però, en tot cas, s’ha de procurar concentrar les
actuacions i evitar dilacions que allarguin indegudament el
procediment.”

 
Article onzè
Modificació de l’article 18 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica l’article 18 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

“Article 18
Contingut
 
1. L’acord de mediació pot versar sobre una part o sobre la
totalitat de les matèries sotmeses a la mediació i no ha
d’excedir mai les matèries enumerades en l’article 4
d’aquesta llei. Necessàriament ha de tenir com a objecte els
aspectes determinats en l’acta inicial, llevat que tots els
subjectes, de comú acord, ampliïn la matèria a qüestions
connexes amb les determinades prèviament. En tot cas, els
acords que s’adoptin han de tenir com a prioritat l’interès
superior dels menors i de les persones amb discapacitat.
 
2. En l’acord de mediació han de constar la identitat i el
domicili de les parts, el lloc i la data en què se subscriu, les

obligacions que cada part assumeix, i que s’ha seguit un
procediment de mediació ajustat a les previsions d’aquesta
llei, amb indicació dels mediadors que hi han intervingut i,
si s’escau, de la institució de mediació en la qual s’ha
desenvolupat el procediment.

 
3. Han de signar l’acord de mediació les parts o les
persones que les representin. Se n’ha de lliurar un exemplar
a cada una de les parts, i el mediador o mediadora se n’ha
de reservar un altre per conservar-lo. En els supòsits de
mediació familiar per derivació judicial, s’ha de fer constar
en l’acta final la tramesa posterior dels acords al jutjat
corresponent.

 
4. El mediador o mediadora ha d’informar les parts del
caràcter vinculant de l’acord assolit i del fet que en poden
instar l’elevació a escriptura pública per configurar l’acord
com un títol executiu.
 
5. Els acords que afectin interessos de persones menors
d’edat o persones majors d’edat incapacitades judicialment
s’han de convalidar judicialment per configurar l’acord com
un títol executiu.”

 
Article dotzè
Modificació de la denominació del títol III de la Llei
14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes
Balears
 

Es modifica la denominació del títol III de la Llei 14/2010,
que queda redactada de la manera següent:

“Organització de la mediació familiar a les Illes Balears”
 
Article tretzè
Modificació de l’article 21 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica l’article 21 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

“Article 21
Funcions

Per acomplir el seu objecte, les funcions del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears són les següents:

1. Gestionar el servei públic de mediació familiar a què fa
referència l’article 6 d’aquesta llei.

2. Coordinar i gestionar el Registre de mediadors i el
Registre de centres de mediació.

3. Fomentar, facilitar i difondre l’accés a la mediació
familiar regulada en aquesta llei a l’àmbit territorial de les
Illes Balears i, especialment, en els àmbits professionals
afectats per aquesta llei.

4. Estudiar els avenços en les tècniques de mediació
familiar.

5. Promoure cursos i estudis destinats a la formació
especialitzada dels mediadors familiars, i col·laborar en
aquests cursos i estudis.
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6. Elaborar una memòria anual en la qual es recullin totes
les activitats que duu a terme el Servei de Mediació.

7. Col·laborar amb els poders públics, elaborant estudis,
propostes i estadístiques i emetent els informes que li
requereixi el conseller o consellera competent en matèria de
família.”

 
Article catorzè
Modificació de l’article 22 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica l’article 22 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

“Article 22
Requisits dels mediadors

1. Poden exercir com a mediadores les persones que
disposin d’un títol oficial universitari o de formació
professional superior i de la formació específica per exercir
la mediació familiar, que s’adquireix mitjançant la
realització d’un o diversos cursos específics impartits per
institucions degudament acreditades, amb validesa per a
l’exercici de l’activitat mediadora a qualsevol part del
territori espanyol.

2. Els requisits que han de complir els mediadors per
formar part del servei públic de mediació familiar es
regularan mitjançant un reglament.”

Article quinzè
Modificació de l’article 23 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 23 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 23
Centres de mediació

1. Tenen la consideració de centres de mediació les entitats
públiques o privades, espanyoles o estrangeres, i les
corporacions de dret públic que tenguin entre les seves
finalitats l’impuls de la mediació, facilitant-ne l’accés i
l’administració, inclosa la designació de mediadors, amb
garantia de transparència.

2. Els centres de mediació han de donar a conèixer la
identitat dels mediadors que actuïn en el seu àmbit i han
d’informar, almenys, de la seva formació, especialitat i
experiència en l’àmbit de la mediació.”

Article setzè
Modificació de l’article 24 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 24 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 24
Obligacions dels centres de mediació que prestin serveis de
mediació pública

Els centres de mediació que prestin serveis de mediació
pública tenen les obligacions següents:

a) Inscriure’s en el Registre de centres de mediació.

b) Disposar d’un llibre de registre dels mediadors que
prestin serveis en el centre, que s’han d’haver inscrit
prèviament en el Registre de mediadors del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears, el qual s’ha
d’actualitzar periòdicament.

c) Trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears una memòria anual de les activitats que el centre
hagi duit a terme.”

Article dissetè
Modificació de la denominació del capítol III del títol III, i
de l’article 25 de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de
mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica la denominació del capítol III del títol III de la
Llei 14/2010, que queda redactada de la manera següent:

“Capítol III
Registre de mediadors i Registre de centres de mediació”

2. Es modifica l’article 25 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 25
Adscripció

1. El Registre de mediadors i el Registre de centres de
mediació depenen del Servei de Mediació Familiar de les
Illes Balears de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació.

2. Aquests registres tenen per finalitat facilitar l’accés dels
ciutadans a la mediació mitjançant la publicitat dels
mediadors i dels centres de mediació que exerceixen
aquesta tasca en l’àmbit territorial de les Illes Balears. El
Registre de mediadors ha de disposar d’una llista de les
persones inscrites i dels programes i els serveis públics en
matèria de mediació familiar.

3. L’organització, la gestió i les funcions del Registre de
mediadors i del Registre de centres de mediació s’han de
desplegar reglamentàriament. Aquests registres són de
caràcter públic i informatiu i es constitueixen com una base
de dades informatitzada, accessible mitjançant la pàgina
web de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

4. La inscripció en aquests registres, tant per a les persones
com per als centres que desenvolupin l’activitat de
mediació en l’àmbit territorial de les Illes Balears, és
voluntària, excepte per a les persones i els centres que
treballin per al servei públic de mediació familiar de les
Illes Balears. En aquest cas, la inscripció és obligatòria.”
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Article divuitè
Modificació de l’article 28 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 28 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

“c) No trametre la memòria d’activitats en els supòsits
en què escaigui.”

2. Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

“a) Actuar en procediments de mediació familiar sense
estar inscrit en el Registre de mediadors, si escau, o actuar
estant inhabilitat.”

Article dinovè
Modificació de l’article 31 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 31 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 31
Infraccions dels centres de mediació que prestin serveis de
mediació pública

1. Són infraccions lleus dels centres de mediació:

a) No tenir actualitzat el llibre de registre de mediadors
del centre.

b) No trametre la memòria anual al Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.

2. És una infracció greu dels centres de mediació no
disposar del llibre de registre de mediadors del centre.

3. Són infraccions molt greus dels centres de mediació:

a) Prestar serveis de mediació intentant ocultar-ne la
naturalesa vertadera amb la finalitat d’eludir l’aplicació de
la legislació vigent.

b) Dur a terme l’activitat de mediació sense estar
inscrits prèviament en el Registre de centres del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.”

Disposició transitòria única
Règim transitori dels procediments

Aquesta llei no és aplicable als procediments iniciats abans
que entri en vigor, els quals es regeixen per la normativa
anterior.

Disposició final primera
Adaptació normativa

El Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
de Serveis Socials i Cooperació, ha d’aprovar un decret que
desplegui l’organització i el funcionament del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears en el termini d’un any
des que aquesta llei entri en vigor.

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, 19 de març 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, en sessió de dia
19 de març de 2019, aprovà la Llei de projectes industrials
estratègics de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
LLEI DE PROJECTES INDUSTRIALS 

ESTRATÈGICS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. La indústria és reconeguda com un sector clau per al
desenvolupament econòmic dels països. No de bades,
l’expansió de l’activitat industrial ha estat transcendental per
impulsar la innovació tecnològica, la capacitat exportadora, la
sofisticació dels processos productius i, en definitiva, per
augmentar el creixement econòmic. Els efectes de les diferents
revolucions industrials, a més a més, han anat més enllà de
l’àmbit estrictament econòmic i han impulsat canvis importants
a l’àmbit social i demogràfic, com la generació d’una àmplia
classe mitjana.

Avui dia, la contribució de la indústria al creixement
mundial és dispar. Així, mentre a les economies emergents de
l’est asiàtic —Corea del Sud, la Xina i Tailàndia— la
contribució del sector industrial al creixement frega el 30% del
PIB, a les economies avançades a l’un i l’altre costat de
l’Atlàntic —EUA i UE-28— no supera el 15%, i a les Illes
Balears se situa en el 7,5%. La pèrdua de pes que experimenta
la indústria a les Illes Balears es va iniciar fa més de trenta anys
i s’ha accentuat des de l’entrada del nou segle. Així, si l’any
1987 la indústria balear aportava prop del 10% del valor afegit
brut que es generava a les illes, actualment el seu pes se xifra
en el 7,5%, un percentatge que es limita al 3,4% en el cas de la
indústria manufacturera.

Arran de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les
Illes Balears, i més concretament des de l’aprovació pel
Consell de Govern, el 26 de gener de 2018, del Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025, encara que es
reconeix que la definició d’aquest pla coincideix amb un
context econòmic general favorable generat fonamentalment
pel sector dels serveis (hostaleria) i la recuperació del sector de
la construcció, afloren clarament les debilitats del sector
industrial, assenyalades en el pla esmentat, que són: la
presència limitada de la indústria en el teixit productiu regional;
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el retrocés del secundari balear; la contracció creixent de la
producció manufacturera; la baixa especialització industrial; el
baix nivell tecnològic predominant; l’escassa participació en el
sistema d’innovació; l’elevada dependència dels costos de mà
d’obra i matèries primeres; la productivitat manufacturera
baixa; el magre retorn de la inversió; el baix nivell de
capitalització de l’activitat; la inversió insuficient; l’escassa
adopció i ús de les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC); el desajust per inadequació de la mà
d’obra; la manca de dimensió empresarial per assumir amb
garanties projectes innovadors d’àmbit global i afrontar els
reptes d’un mercat global; i la presència elevada d’unitats de
menor mida, entre d’altres.

Precisament, per tal d’aconseguir una expansió significativa
i sostenible del teixit industrial de les Illes Balears o la
consolidació d’aquest, o l’adopció de mesures adreçades a
garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat
a riscs per a la seva continuïtat, es va incloure en la Llei 4/2017
la figura dels projectes industrials estratègics, projectes que es
considera que, per l’indubtable interès social, tenen una
dimensió supramunicipal, és a dir, una incidència que
transcendeix l’àmbit municipal per la seva magnitud,
importància o característiques especials.

Aquests projectes estratègics van dirigits fonamentalment
a afavorir les inversions que siguin rellevants per millorar o
consolidar el teixit industrial balear. S’ha de fer una menció
especial de tots els projectes destinats a reindustrialitzar zones
geogràfiques que hagin patit una pèrdua de pes remarcable de
la indústria dins la seva estructura econòmica; com també de
tots els sectors industrials estratègics en risc real de veure
compromesa la seva continuïtat en el futur.

També és important deixar palesa la importància que tenen,
a l’hora de definir una proposta d’inversió com a projecte
estratègic, les seves implicacions de política energètica i
mediambiental. El repte que es vol assolir és el d’una indústria
neta i compromesa ambientalment, promovent tant l’eficiència
energètica com la disminució de les emissions a l’atmosfera.

Per tot el que ha estat exposat, és necessari i urgent
simplificar i abreujar tant com sigui possible els processos per
aconseguir l’objectiu esmentat en un termini mínim, garantint
a la vegada la sostenibilitat ambiental.

2. La llei disposa de cinc articles, una disposició addicional,
una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una
final.

El primer dels articles està dedicat al seu objecte i finalitat,
el segon a definir el concepte de projecte industrial estratègic
i els seus requisits, el tercer a regular el procediment per a la
declaració d’una proposta d’inversió com a projecte industrial
estratègic, el quart a establir els efectes d’aquesta declaració i,
finalment, el cinquè a regular el seguiment de les propostes
declarades projectes industrials estratègics.

Article 1
Objecte i finalitat

Aquesta llei té per objecte establir el procediment
administratiu per declarar com a projectes industrials
estratègics les propostes d’inversió definides en l’article

següent, d’acord amb els principis d’agilitació i simplificació
dels procediments administratius; així com també els efectes de
la declaració de projecte industrial estratègic i el seu seguiment.

Article 2
Concepte i requisits

1. Es podran considerar projectes industrials estratègics,
d’acord amb l’article 7.d) de la Llei 4/2017, de 12 de juliol,
d’indústria de les Illes Balears, les propostes d’inversió per
implantar, ampliar, modificar o reindustrialitzar una o diverses
activitats industrials que tenguin com a resultat previsible una
expansió significativa i sostenible del teixit industrial balear o
la consolidació d’aquest, o l’adopció de mesures adreçades a
garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat
a riscs per a la seva continuïtat.

2. Aquests projectes tan sols es podran ubicar a sòl classificat
com a urbà o urbanitzable i sempre que l’activitat del projecte
s’inclogui dins els usos permesos o, en cas contrari, que sigui
un ús adequat a la ubicació del projecte. En cap cas no
s’entendrà com a adequada la ubicació a zones residencials o
d’equipaments. Excepcionalment, i tan sols en els supòsits de
projectes d’implantació d’energies renovables, es podran ubicar
a sòl rústic comú.

3. Els promotors podran ser l’administració pública, qualsevol
entitat pública o persona física o jurídica privada, o
col·laboració pública i privada.

4. A l’efecte de la declaració d’una proposta d’inversió com a
projecte industrial estratègic, s’ha de tenir en compte:

a) La viabilitat econòmica i financera del projecte.

b) La previsió de la millora o expansió del teixit industrial
de les Illes Balears, així com la diversificació del model
econòmic i productiu de les Illes Balears.

c) La generació d’ocupació de qualitat que suposi el
projecte.

d) La millora de la formació al llarg de la vida dels
treballadors com a factor de competitivitat de les indústries.

e) El model energètic que garanteixi la suficiència del
subministrament, la sostenibilitat ambiental i les tecnologies
netes.

f) La reconversió energètica.

g) El nivell tecnològic i d’inversió que aporti al sector
industrial.

h) La millora de les infraestructures i els equipaments
necessaris per a l’activitat industrial.

i) La promoció de l’agrupació i la col·laboració d’empreses
per afavorir l’activitat industrial internacional.

j) L’establiment de cooperatives i empreses en els òrgans de
direcció de les quals participin els treballadors.
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k) Que es tracti de projectes de les administracions
públiques o amb participació pública.

l) La creació o l’ampliació d’empreses de base tecnològica.

m) La major sostenibilitat mediambiental.

n) Es podrà tenir en compte qualsevol altre requisit que
motivi la importància del projecte en el teixit industrial balear.

Article 3
Procediment

1. El procediment per a la declaració d’una proposta d’inversió
com a projecte industrial estratègic s’ha d’iniciar a instància del
promotor mitjançant una sol·licitud dirigida a la conselleria
competent en matèria d’indústria, a la qual cal adjuntar:

a) Una memòria en què s’especifiquin, almenys, els punts
següents:
 Característiques generals del projecte que en justifiquen la
declaració, amb valoració del seu impacte en el teixit industrial
de les Illes Balears.
 Calendari d’execució del projecte, que es podrà dur a terme
per fases. 
 Identificació de l’entitat promotora.
 Viabilitat econòmica i financera.
 Nivell de generació d’ocupació de qualitat.

b) Projecte tècnic de l’activitat, les infraestructures, les
dotacions o les instal·lacions objecte del projecte, així com de
l’àmbit territorial afectat, incloent-hi plànols de situació i
localització de les instal·lacions, la determinació gràfica del
traçat i de les característiques d’accessos viaris i de les xarxes
de conducció i distribució, així com la documentació exigible
d’acord amb les autoritzacions necessàries previstes en la Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

c) Acreditació de la solvència tècnica i econòmica del
promotor, en la qual consti que compta amb els mitjans tècnics
i econòmics suficients per dur a terme el projecte.

2. La instrucció del procediment correspon a la direcció general
competent en matèria d’indústria, que ha de demanar tots els
informes que siguin necessaris per a l’avaluació del projecte.
En tot cas el projecte s’ha de sotmetre a avaluació ambiental o
integrada en tots els supòsits en què la normativa
mediambiental així ho exigeixi.

3. El projecte s’ha de  trametre a l’ajuntament corresponent
perquè n’emeti un informe en el termini d’un mes, sobre el que
comporta el projecte i la seva incidència en el municipi. Per
continuar el procediment, l’informe de l’ajuntament ha de ser
favorable. També és preceptiu l’informe del consell insular
corresponent, que haurà de ser emès en el mateix termini d’un
mes. Aquest informe es considera determinant per a l’acord que
s’ha d’adoptar. En ambdós casos s’aplicarà la suspensió del
termini màxim per resoldre, previst en l’article 22.1.d) de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Quan el projecte afecti més d’un municipi, si els informes
dels ajuntaments són contradictoris, n’haurà de resoldre la

discrepància el Consell de Govern de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.  

4. Amb l’emissió de l’informe, l’ajuntament ha d’exigir al
promotor les taxes o els imposts que correspondrien a les
llicències municipals que s’haurien d’atorgar si el projecte no
fos declarat projecte industrial estratègic.

5. No serà necessari l’informe de l’ajuntament quan les obres
de construcció d’infraestructura i equipaments s’hagin previst
amb el grau de detall suficient com a obres que s’hagin
d’executar en un pla especial, pla territorial insular o pla
director sectorial aprovat degudament.

6. El projecte serà sotmès a exposició pública mitjançant un
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per un període
d’un mes, amb indicació expressa de l’adreça o punt d’accés
electrònic on aquest es pugui consultar.

7. Una vegada rebuts els informes o exhaurits els terminis, el
Consell de la Indústria de les Illes Balears haurà d’emetre un
informe del projecte.

8. La persona titular de la conselleria competent en matèria de
indústria elevarà al Consell de Govern la proposta de
declaració de la inversió com a projecte industrial estratègic, o
bé la proposta de denegació.

9. El Consell de Govern aprovarà la declaració de la inversió
com a projecte industrial estratègic, o bé la denegarà.

10. L’acord de Consell de Govern serà notificat a l’ajuntament
corresponent, al qual li correspondran els actes d’inspecció,
control i sanció, d’acord amb les seves competències en matèria
urbanística i d’activitats.

11. El termini màxim per resoldre el procediment és de sis
mesos, transcorregut el qual sense que s’hagi notificat la
resolució, l’interessat podrà entendre desestimada la seva
sol·licitud per silenci administratiu.

Article 4
Efectes

1. La declaració de la inversió com a projecte industrial
estratègic té els efectes següents:

a) L’aprovació del projecte d’implantació o d’ampliació de
la instal·lació industrial, i l’autorització per iniciar i executar
les obres i les instal·lacions.

b) La no-subjecció a les llicències municipals ni a les
comunicacions prèvies previstes en la normativa. 

c) L'ajuntament ha d'incorporar al seu planejament, quan
se'n dugui a terme la revisió o la modificació, la regularització
urbanística del projecte executat, sempre que aquest s'adeqüi
substancialment al projecte presentat conforme a la lletra b) de
l'apartat 1 de l'article 3 anterior, sense perjudici de la seva
efectivitat immediata. 

d) Només en els supòsits de projectes d'implantació
d'energies renovables, la declaració d'interès general.
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e) La declaració d’utilitat pública quan el promotor sigui
una administració pública, entitat pública o col·laboració
pública i privada, amb majoria de capital públic.

f) Els terminis ordinaris dels tràmits administratius es
reduiran a la meitat quan afectin el projecte, excepte els relatius
a la presentació de sol·licituds i recursos, els procediments de
concurrència competitiva i els de naturalesa fiscal.

g) Prioritat en la tramitació administrativa.

2. La declaració pot tenir també els efectes següents:

a) La concessió directa de subvencions, d’acord amb la
legislació de subvencions, incloses les mesures laborals de
recol·locació i requalificació de treballadors, així com el
foment i la constitució de noves formes societàries derivades
del projecte.

En qualsevol cas, perquè un projecte industrial estratègic
pugui rebre subvencions directes haurà de comportar una
generació i/o un manteniment d’ocupació a mig o llarg termini
i, si escau, un compromís d’inversió en R+D+I i en l’ús
d’energies renovables.

b) L’establiment de línies o programes de formació i/o
requalificació específiques per als treballadors de les empreses
afectades.

Article 5
Seguiment

1. La persona titular de la conselleria competent en matèria
d’indústria informarà periòdicament el Consell de Govern i el
Consell de la Indústria de les Illes Balears sobre l’estat de
tramitació i, si s’escau, de l’execució dels projectes industrials
estratègics de les Illes Balears.

 2. El Consell de Govern, a proposta motivada de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’indústria, i amb
l’informe previ del Consell de la Indústria, podrà declarar la
revocació de la declaració de projecte industrial estratègic en
els supòsits següents:

a) La modificació substancial no autoritzada del projecte
executat respecte del projecte presentat amb la sol·licitud
indicada a l’article 3.1 d’aquesta llei, així com també el canvi
no autoritzat del promotor.
 

b) Incompliment injustificat de les condicions establertes
per al seu desenvolupament.

c) Inactivitat manifesta durant més d’un any quant a la
realització de les tramitacions necessàries per a l’execució del
projecte.

d) Incompliment de les obligacions derivades de les
subvencions.

e) Qualsevol altra causa que posi de manifest la inviabilitat
del projecte o dels objectius que motivaren la declaració de
projecte industrial estratègic.

3. Prèviament a la declaració de revocació, la conselleria
competent en matèria d’indústria elaborarà i sol·licitarà la
documentació necessària que justifiqui la revocació i obrirà un
període d’al·legacions a les parts interessades.

4. La revocació de la declaració de projecte industrial estratègic
implicarà:

a) L’obligació del promotor de dur a terme la restitució a la
situació anterior a la declaració mencionada.

b) La devolució de les subvencions rebudes, amb els
interessos legals des de la seva concessió, si la revocació es
produeix abans de tres anys del pagament de la subvenció.
Això sense perjudici de les indemnitzacions o compensacions
que, conforme a l’ordenament jurídic, puguin reclamar-se.

Disposició addicional única
Adequació normativa

Queda sense efecte en l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears l’emissió dels informes preceptius i
vinculants sobre qüestions de seguretat pública regulats a
l’apartat 2.1 de la lletra B) i l’apartat 1.1 de la lletra D) de
l’annex del Reial Decret 123/1995, de 27 de gener, sobre
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de casinos,
jocs i apostes, amb efectes retroactius a dia 8 de desembre de
2001, data d’entrada en vigor del Decret 132/2001, de 30 de
novembre, de mesures reguladores en matèria de joc.

Disposició transitòria única
Instal·lacions d’utilitat pública

Els projectes d’implantació d’energies renovables
fotovoltaiques que comptin a l’entrada en vigor d’aquesta llei
amb la declaració d’interès general i l’aprovació de la seva
avaluació d’impacte ambiental, tindran la consideració
d’instal·lacions d’utilitat pública, per la qual cosa els seran
d’aplicació els apartats 5 i 6 de l’article 26, així com l’article
29, del Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació
definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de
les Illes Balears.

La declaració d’utilitat pública no eximeix als projectes
d’implantació d’energies renovables fotovoltaiques de complir
les condicions imposades en la declaració d’interès general ni
d’haver d’observar els condicionants establerts pels consells
insulars durant la seva tramitació. Una vegada finalitzada la
vida útil de la planta d’energies renovables, i amb un màxim de
trenta anys, el titular de la planta desmantellarà al seu càrrec les
instal·lacions i les edificacions, i restituirà el paisatge de la
zona afectada.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions legals que s’oposin
al que estableix aquesta llei.
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Disposició final única
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, 19 de març 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, en sessió de dia
19 de març de 2019, aprovà la Llei de modificació del text
refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)

LLEI DE MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
LLEI DE CONSELLS ESCOLARS DE LES ILLES

BALEARS, APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU
112/2001, DE 7 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un aspecte important en relació amb el Consell Escolar de
les Illes Balears (CEIB) és modificar el text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que el regula, amb la
finalitat de convertir-lo en un òrgan més participatiu i més
democràtic atribuint-li nous objectius, ampliant-ne la
composició i modificant el procediment d’elecció del president
i del vicepresident de la institució.

En data 19 de maig de 2016 es va publicar la Llei 7/2016,
de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 112/2001, per tal de recuperar la composició de
l’organisme anterior al Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques.

Aquesta modificació resulta insuficient perquè el que es
pretén és modificar la composició de l’organisme per
incorporar-hi noves entitats que actualment no hi són presents
i que, com a conseqüència dels canvis en la societat des de la
creació del Consell Escolar de les Illes Balears, és necessari
que en formin part.

També s’ha d’establir una forma més democràtica d’elecció
del president i del vicepresident, en la qual ha de participar de
manera efectiva el mateix Consell Escolar.

Per això, el Pla d’Actuacions del Consell Escolar de les
Illes Balears de l’any 2017, aprovat pel Ple el dia 26 de
setembre de 2016, inclou la tasca d’elaborar un estudi de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, publicat en el BOIB núm. 112, de
18 de setembre), modificada pel Decret llei 5/2012, de 17 de
maig (BOIB núm. 63, de 19 de maig), per proposar-ne una
modificació en relació amb la naturalesa i la composició
d’aquest òrgan i amb la forma d’elecció del president.

El procediment d’estudi i elaboració es va aprovar en la
reunió de la Comissió Permanent del 23 de maig de 2017 i en
la del Ple del 13 de juny de 2017. El 23 de juny de 2017 es va
sol·licitar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears que fessin aportacions sobre el tema. El termini per
fer-les va finalitzar el 30 d’octubre. 

Amb les aportacions rebudes, la Comissió Permanent va
elaborar un primer esborrany dels canvis en les reunions de 14
de desembre de 2017, de 6 de febrer de 2018 i de 12 d’abril de
2018. En la reunió de la Comissió Permanent del dia 14 de
desembre de 2017 també es va acordar una modificació del
procediment d’elaboració de la proposta i en la del dia 6 de
febrer de 2018, l’obertura d’un termini per presentar esmenes. 

L’esborrany amb els canvis acordats per la Comissió
Permanent es va remetre a tots els membres del Consell Escolar
de les Illes Balears el dia 16 d’abril de 2018 i es va fixar un
termini per presentar esmenes al text i noves propostes fins al
dia 7 de maig. Les noves propostes i les esmenes es varen
debatre i el text final es va aprovar amb els vots favorables de
més de dos terços dels membres de la Comissió Permanent el
dia 23 de maig de 2018.

Les modificacions que es proposen es justifiquen per les
raons següents:

Pel que fa a l’objecte de la llei, s’ha considerat necessari
deixar constància expressa que les entitats que formen part del
Consell Escolar de les Illes Balears han de tenir com a àmbit
d’actuació les Illes Balears.

Quant als objectius que pretén assolir el Consell Escolar de
les Illes Balears, atesa l’experiència dels anys passats, es
considera necessari que hi hagi més coordinació entre els
diferents nivells de l’administració (autonòmica, insular i
local).

Respecte de les seves competències, ha de quedar palès que
no només s’ha de consultar preceptivament el Consell Escolar
de les Illes Balears sobre les normes amb rang de decret, sinó
també sobre les ordres, si afecten els temes establerts en
l’article 6 de la llei.

L’informe sobre l’estat del sistema educatiu que elabora i
publica anualment el Consell Escolar de les Illes Balears no ha
de tenir sols un contingut descriptiu, sinó que també ha de tenir
un caràcter explicatiu i transformador. 

Pel que fa als representants de les diferents entitats,
organitzacions i associacions que integren el Consell Escolar de
les Illes Balears, cal donar compliment a la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat de dones i homes. A més, s’ha considerat
adient i s’ha consensuat ampliar el nombre de representants.
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Amb la finalitat d’ampliar la representació social en el
Consell Escolar de les Illes Balears, en l’apartat 1 de l’article
9 s’hi afegeixen les lletres p), q), r), s) i t), de manera que, per
una banda, s’amplia la representació amb sis membres nous,
però, per una altra, i a fi de no augmentar tant el nombre total
de membres de l’entitat, el grup de personalitats de prestigi
reconegut passa de tenir quatre membres a tenir-ne dos, i el
grup de representants de la conselleria competent en matèria
d’educació passa de tenir tres membres a tenir-ne un. L’apartat
2 passa a ser el 3, amb un canvi en la redacció per deixar clar
que els nomenaments es fan per resolució del conseller i no per
ordre, i es dona una nova redacció a l’apartat 2 per concretar
l’àmbit territorial. Així mateix, es modifica el procediment per
nomenar el president i el vicepresident del Consell Escolar de
les Illes Balears, de manera que el nomenament d’aquests
càrrecs esdevé més democràtic, i l’apartat 3 passa a ser
l’apartat 4 i l’apartat 4, el 5.

La modificació del text refós s’adequa als principis de bona
regulació continguts en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques: està justificada per raons d’interès
general, atesa la finalitat que persegueix; conté la regulació
imprescindible per atendre les necessitats que pretén satisfer;
és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de
la Unió Europea; i no estableix tràmits addicionals o diferents
dels prevists en la llei esmentada.

Finalment, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears va
aprovar, el dia 28 de juny de 2018, la proposta de modificació
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Article únic
Modificació del text refós de la Llei de consells escolars de
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de
7 de setembre

El text refós de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica la redacció de l’article 1 en els termes següents: 

“Article 1

L’objecte d’aquesta llei és instrumentar la participació
efectiva de tots els sectors socials i les entitats jurídiques de
l’àmbit de les Illes Balears afectats en la programació
general de l’ensenyament no universitari a les Illes
Balears.”

Dos. S’afegeixen els objectius 9 i 10 a l’article 3, amb la
redacció següent:

“9. Foment d’una major coordinació entre els diferents
nivells de l’administració (autonòmica, insular i local), els
centres educatius i les entitats socials i culturals.

10. Comunicació dels acords del Consell Escolar de les
Illes Balears a la societat i, especialment, a la comunitat
educativa.”

Tres. S’afegeix un nou article després de l’article 3, amb la
redacció següent: 

“Article 3 bis

1. Les reunions de tots els òrgans dels consells escolars
regulats en aquesta llei es faran fora de l'horari laboral i
escolar, per tal de fer possible la participació dels
representants dels pares i mares i dels alumnes.

2. Els representants del Consell Escolar de les Illes Balears
provinents de Menorca, Eivissa i Formentera tenen el dret
a participar telemàticament i amb plens efectes en les
reunions de tots els seus òrgans.

3. Els representants dels alumnes als consells escolars
regulats en aquesta llei han de rebre dels seus centres i del
seu professorat el suport adequat per fer possible la seva
participació i, a aquest efecte, han d'adoptar mesures com
adaptar-los la càrrega lectiva i els calendaris de lliurament
de treballs o de realització d'exàmens. La dedicació a
tasques de representació ha de valorar-se a efectes
acadèmics d'acord amb la normativa d'aplicació.”

Quatre. En l’apartat 3 de l’article 6 s’hi afegeix que les ordres
també s’han de trametre al Consell Escolar com un dels
assumptes sobre els quals s’ha de consultar preceptivament
aquest organisme. Així, aquest apartat queda redactat de la
manera següent:

“3. Els projectes de decret i les ordres en matèria
educativa.”

Cinc. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 11, a l’article 7,
redactat en els termes següents:

“11. Coordinació entre les administracions, els centres
educatius i la xarxa associativa social i cultural per prevenir
el fracàs escolar i atendre la diversitat.”

Sis. En l’apartat 2 de l’article 8 es concreta el caràcter
explicatiu i transformador que ha de tenir l’informe sobre
l’estat del sistema educatiu, amb la redacció següent:

“2. Amb caràcter anual, el Consell Escolar de les Illes
Balears ha d’aprovar per majoria absoluta i ha de fer públic
un informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes
Balears. Aquest informe, que ha d’elaborar la Comissió
Permanent del Consell Escolar, ha de tenir un caràcter
explicatiu i transformador més que no descriptiu, de manera
que ha d’aportar un marc amb prediccions explicatives en
relació amb diferents variables que poden desembocar en
propostes de solució per als problemes concrets que
s’analitzin.”

Set. En l’article 9, s’amplia el nombre de representants que
integren el Consell Escolar de les Illes Balears; es dóna una
nova redacció a l’apartat 2 per concretar l’àmbit territorial de
les organitzacions, les entitats i les associacions que han de
proposar representants; s’especifica que aquests s’han de
nomenar per resolució i no per ordre; i es modifica el
procediment de nomenament del president i del vicepresident
del Consell Escolar de les Illes Balears. 

Amb aquests canvis, l’article 9 queda redactat en els termes
següents:
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“Article 9

1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les
persones següents: 

a) Deu persones en representació dels professors dels
nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les
Illes Balears, proposades per les associacions i
organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva
representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de
l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de
correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament
concertat. 

b) Deu persones en representació dels pares i mares
d’alumnes, proposades per les confederacions o federacions
d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a
la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o
privat, de l’ensenyament. Sis d’aquestes han de pertànyer a
centres públics i quatre, a centres concertats. 

c) Quatre persones en representació de l’alumnat de
l’ensenyament no universitari, proposades per les
associacions d’alumnes d’acord amb la seva
representativitat. Dues d’aquestes ho han de ser en
representació d’alumnes de centres públics i dues, en
representació d’alumnes de centres concertats. 

d) Dues persones en representació del personal
d’administració i serveis dels centres educatius, proposades
per les centrals i les associacions sindicals en proporció a la
seva representativitat. 

e) Dues persones en representació dels titulars de
centres privats, proposades per les organitzacions
corresponents en proporció a la seva representativitat. 

f) Dues persones proposades per les diferents centrals i
organitzacions sindicals. 

g) Dues persones proposades per les diferents
organitzacions patronals. 

h) Una persona en representació de la conselleria
competent en matèria d’educació, designada pel conseller. 

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Quatre persones en representació de l’administració
local, tres d’aquestes proposades per les entitats
representatives dels interessos dels ens locals —una pels de
Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels
d’Eivissa— i una en representació de l’Ajuntament de
Palma. 

k) Quatre persones en representació dels consells
insulars, proposades pels presidents de les institucions
respectives. 

l) Una persona en representació de la Universitat de les
Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució. 

m) Dues personalitats de prestigi reconegut en el camp
de l’educació, cooptades pel plenari del Consell Escolar de
les Illes Balears. 

n) Dues persones en representació dels col·legis
professionals vinculades a l’educació, una dels quals haurà
de correspondre al Col·legi Professional de Docents de les
Illes Balears. 

o) Una persona en representació del sector de
cooperatives de treball associat de l’ensenyament de les
Illes Balears.

p) Una persona en representació de l’Institut Balear de
la Dona.

q) Dues persones en representació de les federacions
d’associacions de directors, una de les quals ho serà d’una
associació de directors de centres d’educació infantil o
d’educació primària, i l’altra, d’una associació de directors
de centres d’educació secundària o d’escoles d’adults.

r) Una persona en representació de les associacions o
federacions d’inspectors d’educació, segons la seva
representativitat.
 

s) Una persona en representació de les confederacions
o federacions d’associacions de professionals de 0-3 anys,
legalment constituïdes i acreditades davant l’administració,
en proporció a la seva representativitat.

t) Una persona en representació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears vinculada a una federació o
associació de joves reconeguda per la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports. 

2. L’àmbit territorial de referència per a les diferents
organitzacions, entitats i associacions esmentades en
l’apartat anterior com a proponents en funció de la seva
representativitat és el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

3. Els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de
ser nomenats per resolució del conseller d’Educació i
Universitat, d’acord amb les propostes formulades pels
grups corresponents en els termes que reglamentàriament es
determinin. 

4. El president i el vicepresident del Consell Escolar de les
Illes Balears han de ser nomenats pel Consell de Govern, a
proposta del conseller d’Educació i Universitat. El mateix
Consell Escolar de les Illes Balears ha de triar les persones
proposades per majoria de dos terços en primera votació o
per majoria simple en segona votació.

En cas que no s’assoleixin les majories esmentades,
després de les votacions, el conseller d’Educació i
Universitat proposarà les persones que han de ser
nomenades president i vicepresident entre els membres
d’aquest òrgan. 

El president i el vicepresident han de prendre possessió
del càrrec davant el president del Govern de les Illes
Balears.
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5. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de
ser nomenat pel conseller d’Educació i Universitat i ha de
ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en
matèria d’educació.

6. El president del Consell Escolar de les Illes Balears ha de
rebre les dietes o les retribucions adequades per al més
eficaç compliment de les seves funcions.”

Vuit. S’afegeix un apartat 3 a l’article 10 amb la redacció
següent: 

“3. El president i el vicepresident han de cessar dels seus
càrrecs, a més de per les causes indicades en l’apartat 2
d’aquest article, per la revocació de la seva designació per
acord de dos terços dels membres del Consell Escolar de les
Illes Balears.”

Disposició addicional primera
Gènere

Les formes masculines usades com a genèric que apareixen
en la norma s’han d’entendre referides també al femení
corresponent.

Disposició addicional segona
Constitució del Consell Escolar de les Illes Balears

1. El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha de constituir en
el termini de tres mesos comptadors a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei amb la composició i amb els nomenaments
del president i del vicepresident que s’estableixen en l’article
únic. Queda vàlidament constituït en el moment en què s’hi
integrin, com a mínim, dos terços dels components.

2. Les entitats, els organismes i les institucions representats en
el Consell Escolar de les Illes Balears han de comunicar els
noms dels seus representants en el termini de quinze dies
comptadors des de la recepció de la notificació de
l’Administració de la comunitat autònoma mitjançant la qual
se’ls requereix que els designin.

3. Correspon al conseller d’Educació i Universitat convocar la
nova sessió de constitució del Consell Escolar de les Illes
Balears. 

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell
Escolar s’han de computar a partir de la nova sessió de
constitució d’aquest òrgan.

5. S’ha de modificar el Reglament del Consell Escolar, aprovat
pel Ple d’aquest òrgan en data 13 de juny de 2017, a fi
d’adaptar-lo a aquesta llei.

Disposició addicional tercera
Informe sobre la participació de l’alumnat en el Consell
Escolar de les Illes Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears haurà d’elaborar un
informe sobre la participació dels estudiants en l’organisme.
L’informe contindrà una diagnosi dels motius de la històrica
manca de participació, una proposta de mesures per pal·liar-la
i, si escau, una proposta de canvis normatius necessaris per
implementar aquestes mesures. L’informe serà tramès al

Govern i als diversos grups parlamentaris en el termini d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per tal que, si ho
consideren oportú, impulsin els canvis normatius que escaiguin.

Disposició transitòria única
Continuïtat del Consell Escolar de les Illes Balears 

Mentre no es constitueixi el nou Consell Escolar de les Illes
Balears de la forma que s’estableix en aquesta llei, aquest
organisme pot actuar amb la representació que el constitueix
actualment.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera
Autorització al Govern

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, dins
l’àmbit de les seves competències, dicti les disposicions que
siguin necessàries per desenvolupar reglamentàriament les
previsions que es contenen en aquesta llei.

2. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en un
termini d’un any, aprovi el text refós de la present llei i de les
disposicions vigents de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears, el text refós de la qual es va aprovar pel Decret
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. Aquesta autorització
inclou la possibilitat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els
textos legals que s’han de refondre.

3. Els consells escolars regulats en aquesta llei disposen de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per adaptar els
seus reglaments al que s’hi disposa.

Disposició final segona
Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà del dia en què s’hagi
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2019, aprovà la Llei de l'estatut especial de
capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D)
LLEI DE L’ESTATUT ESPECIAL 

DE CAPITALITAT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La ciutat d'Eivissa, que constitueix el centre urbà més
important de les Pitiüses, va ser fundada pels fenicis amb el
nom d'Ibosim al segle VII a.C. Posteriorment, va quedar
inclosa a l'Imperi Romà, amb el nom d’Ebusus, com a ciutat
confederada.

Al segle X va ser incorporada al territori d'Al-Andalus. Cal
destacar que la ciutat islàmica de Yabisa tenia una superfície
intramurs de 4 Ha i comptava amb un sistema defensiu que
permetia la defensa escalonada de la ciutat a través de tres
recintes fortificats independents.

L'any 1114 va tenir lloc l'expedició pisanocatalana, que va
donar lloc a un dur assalt a la ciutat d'Eivissa, i es pot llegir a
testimonis documentals que “de la ciutat a lo més alt es troba
una forta fortalesa”.

L'any 1235 les tropes catalanes conqueriren la ciutat
d'Eivissa, on varen fixar el principal temple de l'illa, que varen
dividir en els quartons de Vila, Santa Eulària, Balanzat,
Portmany i Ses Salines.

Durant l'Edat Mitjana i Moderna la institució de govern de
les illes d'Eivissa i Formentera era la Universitat, amb seu a
Dalt Vila. També al punt més alt de Vila es trobava el Castell,
la Catedral i la Casa de la Cúria. D'aquesta última ja es tenen
notícies al segle XIII (“la casa on se tenen les Corts o en que
estan les scriptures i processos”).

L'aplicació del Decret de Nova Planta de Felip V suposà la
substitució de la Universitat per la creació d'un únic ajuntament
per a les illes d'Eivissa i Formentera, ubicat primer a la seu de
la Universitat i després al convent de Sant Domingo, on es
manté, encara que recentment les dependències municipals
s'han ampliat amb l'edifici de Can Botino.

Mereix especial atenció el reconeixement que ja va obtenir
la ciutat d'Eivissa l'any 1782, quan el rei Carles III li va atorgar
el títol oficial de Ciutat.

Fins l'any 1837, les illes d’Eivissa i Formentera comptaven
amb un únic ajuntament, i a partir d’aquesta data es fixa
l'estructura municipal insular que es manté fins l'actualitat.

La ciutat d'Eivissa ha estat al llarg de la seva història el
centre neuràlgic de l'illa, amb un port que ha constituït el centre

vital de comunicació amb l'exterior, del comerç, de la indústria
i de la vida social en definitiva. És a Vila –aquesta
denominació marca la prudent distància amb la resta de
poblacions de l'illa– on es construïren els edificis institucionals
i de serveis més significatius, així com l'indret on va tenir lloc
el creixement urbanístic privat més extensiu, modern i
progressiu (els bancs, els primers hotels, els blocs d’habitatges,
les zones comercials, etc.).

II

La ciutat d'Eivissa és la capital de l'illa d’Eivissa. Els
antecedents històrics, la consciència ciutadana, la realitat
sociodemogràfica de l'illa i els fonaments legals on s'assenta el
concepte de capital ho ratifiquen. Tot això comporta que el dia
a dia de l'illa graviti entorn de la ciutat.

Conseqüentment, la ciutat d'Eivissa suporta una sèrie
d'obligacions. No dubtem que totes les ciutats tenen els seus
problemes, però la particular posició d'Eivissa a l'illa fa que la
pressió damunt el pressupost municipal sigui incomparablement
superior a la d'altres municipis de població similar que no han
d'assumir determinades obligacions que Eivissa sí suporta.

Entre aquestes característiques particulars podem
destacar:
•  La seva condició de prestadora universal de serveis públics

a totes les persones de l'illa i de les Pitiüses en general,
siguin o no residents, siguin o no ciutadanes d'Eivissa
(Consell Insular, hospital insular, Universitat, etc.).

• Ser la seu de les institucions judicials, pel fet de l’existència
del partit judicial d'Eivissa (partit judicial número 5 de les
Illes Balears), que comprèn els municipis de Formentera,
Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan i Santa Eulàlia
del Riu.

• La minúscula extensió del seu terme municipal, que fa que
Eivissa sigui el municipi amb la major densitat de població
de les Illes Balears.

• La particular demografia.
• La ubicació en el seu terme municipal de gran part dels

espais protegits a la declaració "Eivissa, Biodiversitat i
Cultura" de la UNESCO.

• El port d'Eivissa, principal accés de mercaderies a l'illa i
porta d'entrada a Formentera.

Aquests i altres factors comporten que la quantitat de
recursos econòmics de la ciutat no sigui suficient per exercir la
seva funció de capital de fet de l'illa i de prestar els serveis
públics de qualitat que els usuaris de la ciutat -siguin o no
residents- mereixen i necessiten.

III

L'aspiració de la Llei de capitalitat per a la ciutat d'Eivissa
té una profusa base jurídica, començant per la Carta Europea de
l’autonomia local, redactada a Estrasburg el 15 d’octubre de
1985, que considera les entitats locals com un dels principals
fonaments en un règim democràtic.

La Constitució Espanyola recull el dret a l'autonomia
municipal de manera expressa, que ha de ser respectada per tots
els òrgans que integren l'administració pública. Així mateix,
aquesta llei de capitalitat s’inspira en els principis
constitucionals de descentralització, desconcentració i
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coordinació de l'administració, i també en el de proximitat, amb
el fi de servir els interessos generals de tota la ciutadania, al
mateix temps que facilita la participació ciutadana en la gestió
d'assumptes locals i la seva millora, sense perjudici de la unitat
de govern i gestió del municipi.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té una
particularitat inqüestionable, la identitat insular, producte de la
fragmentació del seu territori en illes, que es tradueix en què a
cadascuna de les illes es manifesten una idiosincràsia i unes
necessitats diferents, com a mínim pel que fa a qüestions
d'organització territorial.

El vigent Estatut d'Autonomia de les Illes Balears així ho
entén i ho determina expressament. De l'Estatut d'Autonomia es
deriva a l'àmbit de cada illa una organització territorial pròpia
i unes institucions de govern pròpies que són els consells
insulars de cada illa. El concepte jurídic de capitalitat va
associat a la seu de les institucions, i això fa que sigui no només
factible sinó necessària la proclamació legal i oficial de la
ciutat d’Eivissa com a capital, derivada del fet acreditat de ser
la seu de les institucions insulars.

Indubtablement la reivindicació de la ciutat d'Eivissa se
sustenta a l'article 28 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, on expressament
es reconeix que: “els municipis on radiquin les seus dels
consells insulars o aquells altres que per circumstàncies o
funcions supramunicipals ho aconsellin gaudiran, mitjançant
llei del Parlament, d'un règim especial que tingui en compte els
serveis que presten a la ciutadania en un àmbit superior al del
municipi”. Aquesta norma és d'inequívoca interpretació i recull
expressament la situació de la ciutat d'Eivissa com a seu del
Consell Insular i prestadora universal de serveis
supramunicipals a la ciutadania de tota l'illa i, fins i tot, de les
Pitiüses.

IV

Aquesta llei crea un òrgan col·legiat estable de relació entre
les administracions autonòmica i municipal, el Consell de
Capitalitat d’Eivissa, al qual li pertoca la coordinació de les
respectives polítiques relacionades amb el fet de la capitalitat
d’Eivissa, així com el debat i la decisió, si escau, sobre les
competències que s’estimin d’interès concurrent entre les tres
administracions que la integren. La seva composició i
funcionament són compatibles amb el respecte al principi
d’autonomia municipal. El Consell Insular de Formentera
també participarà, si s’escau, en el Consell de Capitalitat
d’Eivissa que aquesta llei crea, ateses les singularitats de les
Pitiüses com a conjunt.

Al llarg de l'articulat de la Llei de capitalitat es recullen les
aspiracions de la ciutat d´Eivissa.

Evidentment, es té en compte per a això la necessitat d'un
règim financer suficient per fer possibles totes les aspiracions
que l'ajuntament diposita en la Llei de capitalitat.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

1. Aquesta llei té per objecte reconèixer i regular l'estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, com a seu de les
principals institucions insulars.

2. El municipi d’Eivissa gaudeix del règim jurídic especial que
estableix aquesta llei en el marc de la legislació bàsica de
l’Estat, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, de la
legislació sobre règim local de les Illes Balears i, en especial,
de la Llei 20/2016, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.

Article 2

L'Ajuntament d’Eivissa ha de promoure i dur a terme
activitats d'interès comú amb altres ciutats i pobles, amb les
administracions públiques i amb institucions i organismes
europeus i de la resta del món, a l'àmbit de les competències
que li atribueixen aquesta llei de capitalitat i la legislació de
règim local.

Article 3

1. La ciutat d’Eivissa ostenta els títols que té atorgats en
consideració a la seva història i a la seva tradició.

2. L’escut oficial de la ciutat d’Eivissa és el que s’adjunta a
l’annex I.

3. L'Ajuntament d’Eivissa pot crear un himne oficial propi.

Article 4

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ho és també
de l'Ajuntament d’Eivissa.

2. L'Ajuntament d’Eivissa ha de garantir l'ús del català i del
castellà dins el marc constitucional i estatutari.

3. L'Ajuntament d’Eivissa ha de normalitzar l’ús de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’àmbit de les seves
competències d’acord amb la normativa vigent.

Article 5

D’acord amb aquesta llei, correspon a l'Ajuntament
d’Eivissa dictar les normes reglamentàries que regulen la seva
organització i l'activitat municipal en matèria d'obres,
d'intervenció, de serveis i d'activitat econòmica, sempre dins el
marc de la legislació vigent.

Tot i això, quan es tracti de la regulació de matèries
corresponents als interessos concurrents amb l'administració
autonòmica o insular, s’ha de seguir el que disposa aquesta llei
respecte del Consell de Capitalitat.
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TÍTOL II
RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I EL

CONSELL DE CAPITALITAT

Capítol I
Relacions de col·laboració i cooperació

interadministratives

Article 6

Les relacions de col·laboració i de cooperació entre
l’Ajuntament d’Eivissa i les altres administracions públiques es
regeixen pel que disposen la Llei municipal i de règim local de
les Illes Balears, la legislació que regula el procediment
administratiu comú i les altres normes estatals o autonòmiques
que li són aplicables.

Capítol II
El Consell de Capitalitat

Article 7

1. Es crea el Consell de Capitalitat com a òrgan col·legiat de
caràcter permanent, l’objecte del qual és la coordinació entre
el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa en allò que n’afecta les competències
i responsabilitats derivades del fet de la capitalitat de l’illa
d’Eivissa, com també les competències que s’estimin d’interès
concurrent entre les tres administracions.

2. Correspondrà al Consell de Capitalitat l’estudi i la proposta
de criteris de finançament i, si s’escau, de mesures financeres.

Article 8

1. El Consell de Capitalitat estarà integrat per:

a) L’alcalde o l’alcaldessa de l'Ajuntament d’Eivissa, o el
regidor o la regidora en qui delegui, que exercirà les funcions
de Presidència del Consell de Capitalitat.

b) Dos representants de la comunitat autònoma, designats
i destituïts pel president o la presidenta de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

c) Dos representants del Consell Insular d’Eivissa, designats
i destituïts pel president o la presidenta del Consell Insular
d’Eivissa.

d) Dos representants de l’Ajuntament d’Eivissa, designats
i destituïts per l’alcalde o l'alcaldessa de l'Ajuntament
d’Eivissa.

2. La presidència del Consell de Capitalitat correspon a
l’alcalde o l'alcaldessa de l’Ajuntament d’Eivissa. Té dues
vicepresidències: una correspon al o a la representant de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’altra correspon al
o a la representant del Consell Insular d’Eivissa. Hi actua com
a secretari o secretària el o la titular de la secretaria general del
ple de l’Ajuntament d’Eivissa.

Per raó dels assumptes que se sotmeten a la consideració
del Consell de Capitalitat es poden incorporar a les sessions,
com a membres no permanents, els consellers o les conselleres

competents per raó de la matèria de què es tracti i els regidors
o les regidores de l’àrea corresponent, que actuen amb veu i
sense vot, llevat de quan actuïn com a substituts de membres
permanents del Consell de Capitalitat, d’acord amb el que
estableix el règim de substitucions previst reglamentàriament.

3. El Consell de Capitalitat convocarà una persona elegida pel
Consell Insular de Formentera que participarà, amb veu però
sense vot, en el debat d’aquells punts que es consideri que
poden ser d’interès per a la ciutadania de Formentera.

Article 9

1. El Consell de Capitalitat ha d’aprovar el seu reglament de
funcionament d’acord amb el que disposa aquesta llei, amb
l’aplicació supletòria de les normes sobre funcionament dels
òrgans col·legiats que estableix la legislació sobre règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Llei de bases de règim local i el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals. L’esmentat reglament ha de ser aprovat per
majoria absoluta dels components del Consell de Capitalitat.

2. El Consell de Capitalitat s’ha de reunir com a mínim dues
vegades a l'any; una de les quals ha de ser abans que la
comunitat autònoma, el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa aprovin els projectes de pressuposts
corresponents. En tot cas, s’ha de reunir a l'inici de cada
legislatura, dins el primer trimestre següent a la constitució de
les noves institucions de les administracions que conformen el
Consell de Capitalitat.

El secretari o la secretària ha de convocar el Consell de
Capitalitat per ordre del president o la presidenta, que
igualment ha de fixar l’ordre del dia de les sessions, i també
l’ha de convocar sempre que ho sol·liciti així la representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o la representació
del Consell Insular d’Eivissa en el termini de set dies des de la
sol·licitud. La sol·licitud s’ha de formular per escrit amb
l’expressió dels assumptes que la motiven, que s’han d’incloure
a l’ordre del dia.

3. Els acords del Consell de Capitalitat s’adopten per majoria,
a través de la posició manifestada pels titulars de les tres
administracions representades. Cada una de les tres
administracions representades disposa d’un únic vot. En tot cas
i quan es tracti d’acords amb repercussió econòmica o que
afectin l’exercici de competències atribuïdes legalment a
qualsevol de les administracions que formen part d’aquest
Consell de Capitalitat, per a l’aprovació de l’acord es requereix
el vot favorable de l’administració o les administracions
responsables de la despesa econòmica o de la competència de
què es tracti.

Article 10

Corresponen al Consell de Capitalitat les funcions següents:

a) La determinació dels sectors d’interès concurrent entre
l’administració autonòmica, l’administració insular i el
municipi d’Eivissa que afecten les funcions que corresponen a
la ciutat d’Eivissa com a capital.
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b) L’estudi i la valoració dels costs que comporta la
condició de capital d’Eivissa i, si escau, la fixació dels
instruments de compensació precisos, així com la determinació
dels objectius als quals s’ha de destinar la inversió a què es
refereix el títol III d’aquesta llei.

c) El control i el seguiment de l’aplicació de les quantitats
recollides al títol III ja esmentat.

d) L’adopció de mesures de coordinació per a l’exercici
harmònic de les competències respectives.

e) El control i el seguiment de les relacions de col·laboració
entre les administracions públiques que l’integren.

f) La resolució dels conflictes que puguin sorgir en les
relacions interadministratives de col·laboració derivades de la
capitalitat.

Article 11

1. El Consell de Capitalitat està assistit per una comissió
delegada o executiva, de caràcter general i permanent,
presidida per l’alcalde o l’alcaldessa d’Eivissa, la composició
de la qual, que ha de ser en tot cas paritària, ha de determinar
el Consell de Capitalitat. Cada una de les institucions que
participen en el Consell designarà els seus representants a la
referida comissió.

Correspon a la comissió executiva preparar les sessions del
Consell de Capitalitat, vetllar per l’execució dels seus acords i
exercir les funcions que li atribueix el reglament orgànic, i
també aquelles que li delegui el Consell de Capitalitat. Pel que
fa al règim de funcionament, s’hi ha d’aplicar el previst a
l’article 9 d’aquesta llei.

2. El Consell de Capitalitat pot acordar la creació de
comissions tècniques, de caràcter permanent o temporal, per a
l’estudi específic d’actuacions concretes en sectors determinats.
Aquestes comissions tècniques, de caràcter paritari, han de
tenir la composició que determini el Consell de Capitalitat en
cada cas.

TÍTOL III
RÈGIM DE FINANÇAMENT

Article 12

1. Sense perjudici dels recursos que integren la hisenda
municipal d’Eivissa, s’estableix un mecanisme especial de
finançament destinat a garantir la cobertura dels costos
econòmics i socials derivats de la condició de capitalitat
d’Eivissa.

2. Els pressuposts generals de la comunitat autònoma i els del
consell insular d’Eivissa hauran d’incloure una consignació
específica per a inversions territorialitzades en el municipi
d’Eivissa. La quantitat total de la inversió anual es determinarà
conforme a l’estudi i la valoració de costs esmentada a l’article
10.b) anterior, i s’aplicarà segons els objectius que es
determinin en el si del Consell de Capitalitat.

La comunitat autònoma assumirà el setanta per cent de la
quantitat total de la inversió anual, mentre que el trenta per cent
restant serà assumit pel Consell Insular d’Eivissa.

Disposició addicional única

En un termini no superior a cinc mesos des de la constitució
del Consell de Capitalitat, aquest haurà de comptar amb un
estudi i una valoració complets que determinin amb precisió la
quantificació dels costos econòmics i socials per quantificar la
inversió anual a què es refereix el títol III d’aquesta llei, i la
determinació dels objectius als quals s’ha de destinar aquesta
inversió.

Disposició transitòria única

Durant el primer quadrienni següent a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, i mentre no s’hagi constituït el Consell de
Capitalitat, la quantitat anual destinada a inversions
territorialitzades a què es refereix l’article 12.2 d’aquesta llei
serà com a mínim de cinc milions d’euros.

Disposició final única

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Annex I
Escut de l’Ajuntament d’Eivissa

 

A la seu del Parlament, 2 d'abril de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2019, aprovà la Llei de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de
sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret
Llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i
altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

E)

LLEI DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS
SUPLEMENTARIS PER ATENDRE DESPESES

INAJORNABLES DERIVADES DE SENTÈNCIES
JUDICIALS PENDENTS DE PAGAMENT EN

L’ÀMBIT DE LA LLEI 4/2008, DE 14 DE MAIG, DE
MESURES URGENTS PER A UN

DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE
A LES ILLES BALEARS, AMB CÀRREC ALS

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A

L’ANY 2018, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET
LLEI 2/2018, DE 18 D’OCTUBRE, PEL QUAL

S’ESTABLEIXEN AJUDES I ALTRES MESURES
URGENTS PER REPARAR LES PÈRDUES I ELS

DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES INTENSES I
LES INUNDACIONS DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018

A LA COMARCA DE LLEVANT DE MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 28 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu
que el compliment de les resolucions judicials que determinin
obligacions a càrrec de la hisenda de la comunitat autònoma,
l’ha de dur a terme l’autoritat administrativa que sigui
competent per raó de la matèria, la qual ha de proposar-ne el
pagament dins els límits que el pressupost corresponent
estableixi. Així mateix, si per fer-ho és necessari un crèdit
extraordinari o un suplement de crèdit que hagi d’aprovar el
Parlament de les Illes Balears, el projecte de llei corresponent
s’ha de presentar davant aquest òrgan en els dos mesos
següents al dia que s’hagi notificat la resolució judicial. 

L’article 29 següent de la mateixa llei estableix un termini
de tres mesos per pagar el creditor, i també que, transcorregut
aquest termini, s’ha d’abonar l’interès legal del diner des que
el creditor reclami per escrit el compliment de l’obligació.

En un sentit semblant es pronuncia l’article 106 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, quan estableix, d’una banda, que,
quan l’administració sigui condemnada a pagar una quantia
líquida, l’òrgan encarregat del compliment ha d’acordar el

pagament amb càrrec al crèdit corresponent del pressupost, el
qual tindrà sempre el caràcter d’ampliable; i, de l’altra, que, si
per al pagament cal fer una modificació pressupostària, s’ha de
concloure el procediment dins els tres mesos següents al dia de
la notificació de la resolució judicial corresponent.

Doncs bé, d’acord amb la memòria de la Direcció General
de Pressuposts i Finançament de 21 de novembre de 2018,
aquests darrers mesos s’han notificat a l’Administració de la
comunitat autònoma diverses sentències judicials, la majoria de
les quals ja han esdevingut fermes, que suposen la condemna al
pagament d’importants quanties en concepte d’indemnització
—i interessos— a favor dels subjectes afectats per l’aplicació
de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible en les Illes Balears. I tot
i que les mesures contingudes en la llei esmentada es varen
considerar pel legislador autonòmic imprescindibles per a
l’adequada ordenació territorial dels àmbits regulats, el cert és
que les sentències judicials esmentades han entès que les
restriccions patrimonials inherents a aquesta ordenació legal
verifiquen els requisits propis de la responsabilitat patrimonial
del legislador, amb el consegüent dret dels titulars afectats a la
indemnització corresponent.

Al seu torn, l’article 56 de la Llei de finances de la
comunitat autònoma preveu que, quan per raons d’urgència i
interès públic s’hagi d’efectuar alguna despesa amb càrrec al
pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma o de
les entitats instrumentals del sector públic administratiu que no
es pugui ajornar fins a l’exercici següent, i per a la qual no hi
hagi crèdit adequat o el consignat resulti insuficient, i no sigui
possible dotar-la mitjançant algun dels altres tipus de
modificacions de crèdit que preveu l’article 54 de la mateixa
llei de finances, s’ha de tramitar un crèdit extraordinari o un
suplement del crèdit inicialment previst, mitjançant l’aprovació
del projecte de llei corresponent; llevat que aquests crèdits
extraordinaris o suplementaris es puguin finançar amb càrrec al
fons de contingència o amb baixa en altres crèdits, cas en el
qual en principi és suficient un acord del Consell de Govern de
conformitat amb l’apartat 3 de l’article 56 esmentat, però que,
certament, ja no resulta possible avui en dia sense afectar els
serveis públics essencials. 

Efectivament, i tot i que tant l’article 106 de la Llei 29/1998
esmentada com l’article 6 de la Llei 13/2017, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2018, preveuen que els crèdits
pressupostaris destinats al pagament de drets reconeguts per
sentències judicials fermes tenen caràcter ampliable, i, per tant,
d’acord amb la mateixa llei de finances de la comunitat
autònoma, aquesta ampliació es pot finançar amb càrrec al fons
de contingència o amb baixa en altres crèdits, la realitat és que,
d’acord amb la memòria de la Direcció General de Pressuposts
i Finançament abans esmentada, les baixes en altres crèdits que
fins ara han permès suplementar els crèdits adients per fer front
a les primeres sentències fermes ja es preveuen insuficients per
afrontar les altres sentències posteriors pendents de pagament,
tant les que ja són fermes actualment com les que es preveu que
ho siguin de manera imminent, sense que tampoc el fons de
contingència no disposi de crèdit suficient a punt d’acabar
l’exercici de 2018.

En aquest sentit, atesa la memòria a què s’ha fet referència,
i d’acord amb les previsions d’amortització de deute financer
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al tancament de l’exercici de 2018, tan sols es preveu la
possibilitat de donar de baixa 9,824 milions d’euros de la
partida pressupostària 34101/011A01/91300/00, i tot i que
aquesta baixa es podria acordar pel Consell de Govern en
exercici de la facultat que li atribueix l’article 56.3 de la Llei de
finances abans esmentat, es considera adient que formi part
també d’aquesta llei, atesa la seva peculiar transcendència, en
afectar crèdits de caràcter financer.

Doncs bé, s’ha quantificat en 142,824 milions d’euros
l’import dels crèdits pressupostaris que són necessaris per
atendre les despeses inherents a les resolucions judicials
esmentades —les quals es desglossen en 106.452.923,56 euros
de principal, 36.233.769,25 euros d’interessos ja meritats i
137.308 euros d’interessos addicionals inherents al temps que
transcorri entre la data de càlcul de les liquidacions i la data de
pagament—, i que s’han de finançar, en part, per mitjà de la
baixa de 9,824 milions d’euros abans esmentada i, la resta, per
mitjà de la contracció de nou endeutament en el pressupost
d’ingressos de l’exercici de 2018.

En aquest darrer sentit, cal recordar que l’article 95 de la
Llei de finances de la comunitat autònoma estableix les normes
generals aplicables a l’endeutament de la comunitat autònoma,
i, entre d’altres, preveu l’endeutament a llarg termini. D’acord
amb això, les lleis anuals de pressuposts generals de la
comunitat autònoma o, si s’escau, les lleis de concessió de
crèdits extraordinaris o suplementaris han de fixar l’import
màxim de variació del saldo del deute viu de l’exercici i la
finalitat de l’endeutament corresponent.

D’altra banda, de les diverses disposicions addicionals i
finals cal destacar el que preveu la disposició addicional
primera, relativa a la col·laboració del Govern de les Illes
Balears en el finançament de les despeses derivades del
compliment de les sentències judicials de condemna per
responsabilitat patrimonial de l’administració en l’àmbit del Pla
territorial insular de Menorca aprovat el 25 d’abril de 2003.

En aquest sentit, el cert és que l’aplicació d’aquest Pla
territorial insular de Menorca ha donat lloc a determinades
actuacions d’ordenació territorial que, després dels
corresponents litigis amb els titulars afectats, els tribunals de
justícia han considerat que verifiquen els paràmetres legals per
imputar responsabilitat patrimonial a l’administració insular,
amb les indemnitzacions consegüents, les quals ascendeixen a
uns 30 milions d’euros.

Al seu torn, i pel que fa a les illes de Mallorca i d’Eivissa,
es varen aprovar mesures d’ordenació i protecció del territori
anàlogues per mitjà de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible
a les Illes Balears; mesures l’aplicació de les quals ha donat
lloc igualment a sentències judicials de condemna, en aquest
cas per responsabilitat patrimonial del legislador autonòmic, de
manera que, únicament pel fet d’haver-se aprovat per mitjà
d’una norma de rang legal, constitueixen despeses o
obligacions a càrrec del Govern de les Illes Balears, és a dir, de
l’Administració de la comunitat autònoma, i no, com en el cas
del Consell Insular de Menorca, del Consell Insular de
Mallorca o del Consell Insular d’Eivissa.

Sent això així, i tractant-se en tot cas de mesures que,
considerades en conjunt, havien de protegir o beneficiar tot el
territori de les Illes Balears, s’ha d’entendre raonable que
l’Administració de la comunitat autònoma coadjuvi al Consell
Insular de Menorca en el finançament d’aquestes importants
despeses, les quals, pel que fa a l’illa de Menorca, formalment
ho són a càrrec únicament del Consell Insular de Menorca, per
mitjà de la subscripció d’un conveni de col·laboració. I això
sens perjudici que s’imputi a aquest finançament del Govern de
les Illes Balears el deute de 8.000.000 d’euros del Consell
Insular de Menorca davant l’administració autonòmica que
resulta de la Resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques de 3 de maig de 2018 per la qual
s’aprova la liquidació de les bestretes a compte a què fa
referència la disposició addicional segona de la Llei 3/2014, de
17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars; deute que és objecte de condonació per mitjà
d’aquesta llei amb efectes en tot cas des de la subscripció del
conveni de col·laboració esmentat.

S’introdueix una disposició addicional segona relativa a
classificació dels cossos de bombers i altres normes en matèria
de personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis
(SPEIS) de les administracions locals.

També s’aprofita aquesta llei per modificar puntualment,
mitjançant la disposició final primera, el Decret llei 2/2018, de
18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures
urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les
pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a
la comarca de Llevant de Mallorca, a fi d’aclarir l’abast de la
justificació d’algunes de les ajudes en matèria d’habitatge i
altres edificacions a què es refereix l’article 7 del decret llei
esmentat, en el sentit de suprimir respecte d’aquestes ajudes
l’exigència d’executar i justificar les obres de reparació o
rehabilitació que, si s’escau, es facin en cas de destrucció
parcial de la construcció; destrucció parcial que, d’altra banda,
pot no afectar en alguns casos l’estructura de l’immoble. Així
mateix es modifica l’apartat 4 de l’article 1 de l’esmentat
Decret llei.

D’acord amb això, es modifiquen així mateix els preceptes
corresponents del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de
determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per
reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la
comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018, de
manera que ambdues modificacions despleguin efectes a partir
del mateix moment, sens perjudici de deslegalitzar aquesta
modificació del Decret 33/2018 per tal que qualsevol altra
futura modificació d’aquesta norma reglamentària es pugui fer,
en bona lògica, mitjançant un decret (disposició final sisena).

S’introdueixen una disposició final tercera de modificació
del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; una disposició final
quarta de modificació de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears
i una disposició final cinquena d’actualització dels plans
especials.

Finalment, assenyalar que la llei també consta d’una
disposició derogatòria i d’una disposició final setena referida
a l’entrada en vigor de la llei.
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Article 1
Crèdits suplementaris

S’aproven crèdits suplementaris per atendre despeses
inajornables derivades de sentències judicials de condemna a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
pendents de pagament per raó de l’aplicació de la Llei 4/2008,
de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears, per un import de
142.824.000 euros, amb imputació a les següents partides
pressupostàries de l’estat de despeses dels pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018:

a) Per atendre el principal de les indemnitzacions, de
106.452.923,56 euros:

a.1) Partida pressupostària 25301/531A01/60002/30:
66.583.592,88 euros.
a.2) Partida pressupostària 25301/531A01/60002/10:
39.869.330,68 euros.

b) Per atendre els interessos moratoris, 36.371.076,44
euros, amb càrrec a la partida pressupostària
25301/531A01/35200/00.

Article 2
Finançament

1. Els crèdits suplementaris que s’aproven per mitjà d’aquesta
llei s’han de finançar de la manera següent:

a) Amb baixa en el crèdit corresponent a la partida
pressupostària 34101/011A01/91300/00, en la quantia de
9.824.000 euros.

b) Amb endeutament a llarg termini, amb el consegüent
increment, en la quantia de 133.000.000 euros, de l’import
màxim de variació del saldo del deute viu de l’exercici de 2018
autoritzat inicialment per la Llei 13/2017, de 29 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, i modificat a l’alça per l’article 2 del
Decret llei 3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit
extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les
inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018.

2. D’acord amb això, s’autoritza el Govern de les Illes Balears
perquè, per mitjà dels òrgans competents que estableix la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per al
finançament que preveu la lletra b) de l’apartat anterior.

Article 3
Altres normes

Els expedients de modificació de crèdits derivats de tot el
que disposa aquesta llei no seran objecte de fiscalització prèvia
per la Intervenció General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, sens perjudici del règim de fiscalització que
resulti aplicable a l’execució de la despesa que s’hagi d’imputar
a aquests crèdits.

Disposició addicional primera
Col·laboració del Govern de les Illes Balears en el
finançament de les despeses derivades del compliment de les
sentències judicials de condemna per responsabilitat
patrimonial de l’administració en l’àmbit del Pla territorial
insular de Menorca aprovat el 25 d’abril de 2003
   
1. Durant l’any 2019, el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de Menorca subscriuran un conveni de
col·laboració amb la finalitat que el Govern de les Illes Balears
financi parcialment les despeses a càrrec del Consell Insular de
Menorca derivades del compliment de les sentències judicials
de condemna per responsabilitat patrimonial de l’administració
en l’àmbit del Pla territorial insular de Menorca aprovat el 25
d’abril de 2003. En funció de les disponibilitats
pressupostàries, els objectius de dèficit i de deute de la
comunitat autònoma i la planificació pluriennal, les despeses a
càrrec del Govern de les Illes Balears per raó del conveni
esmentat podran ser objecte d’imputació pluriennal.

2. La col·laboració del Govern de les Illes Balears en el
finançament de les despeses derivades del compliment de les
sentències judicials de condemna per responsabilitat
patrimonial de l’administració en l’àmbit del Pla territorial
insular de Menorca aprovat el 25 d’abril de 2003, per mitjà del
conveni esmentat en l’apartat anterior, assolirà com a mínim la
quantia de 16.492.323 euros, que resulta de la sentència núm.
372/2008 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, que fixa una indemnització a favor de la societat
mercantil Princesa Son Bou, SL, per import de 5.992.323
euros; i de la sentència núm. 821/2003 dictada pel mateix
tribunal, que deriva del recurs interposat per SITEME
Menorca, SLU, succeïda per CESGARDEN, SL, i que
ascendeix a 23.664.861,27 euros, dels quals el Govern de les
Illes Balears finançaria 10.500.000 euros.

3. En tot cas, s’imputarà al finançament del Govern de les Illes
Balears de 16.492.323 euros que preveu l’apartat anterior el
deute de 8.000.000 d’euros del Consell Insular de Menorca
davant l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que resulta de la Resolució de la consellera d’Hisenda
i Administracions Públiques de 3 de maig de 2018 per la qual
s’aprova la liquidació de les bestretes a compte a què fa
referència la disposició addicional segona de la Llei 3/2014, de
17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars; deute que s’ha d’entendre plenament exigible per
ambdues administracions però que, d’acord amb el que preveu
l’incís final de l’article 16.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, és objecte de condonació per mitjà d’aquesta llei amb
efectes des de la subscripció del conveni de col·laboració a què
es refereixen els apartats anteriors d’aquesta disposició
addicional.

Disposició addicional segona 
Classificació dels cossos de bombers i altres normes en
matèria de personal dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis (SPEIS) de les administracions locals

1. Els cossos de bombers de les administracions locals
pertanyen a l’escala d’administració especial.

Cada administració local ha de classificar el personal
funcionari operatiu dels serveis de prevenció i extinció
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d’incendis (SPEIS) d’acord amb l’estructura de subescales,
classes i categories següents:

Subgrup Escala
operativa

Subescala Classe Categoria

A1 Superior Tècnica Tècnica
superior

Oficial

A2 Tècnica Tècnica Tècnica
mitja

Oficial tècnic/Tècnic de
grau mitjà
d’emergències 

C1 Executiva Serveis
especials

Extinció
d’incendis

Suboficial

C1 Executiva Serveis
especials

Extinció
d’incendis

Sergent

C1 Bàsica Serveis
especials

Extinció
d’incendis

Caporal/Caporal
especialista

C1 Bàsica Serveis
especials

Extinció
d’incendis

Bomber/Bomber
especialista

C1 Bàsica Serveis
especials

Extinció
d’incendis

Operador de
comunicacions

2. El personal laboral dels SPEIS es classifica i estructura de
conformitat amb els convenis col·lectius.

3. Els SPEIS poden tenir adscrit el personal tècnic,
administratiu o d’oficis de suport que es consideri necessari.

Aquest personal realitzarà les funcions pròpies de la seva
categoria, i podrà ser mobilitzable en cas d’emergència
declarada.

4. Les administracions locals, en el termini de cinc anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, han d’adaptar les seves
relacions de llocs de treball al que disposen els apartats
anteriors. Igualment, en el termini de cinc anys, els funcionaris
de l’escala operativa bàsica passaran a integrar-se en el subgrup
C1, una vegada acreditada la formació i superat el procés
selectiu que es determini, sense que aquesta integració hagi
d’implicar necessàriament increment de la despesa pública ni
modificació de les retribucions totals anuals dels afectats en el
moment de la reclassificació. Tot això sense perjudici de les
negociacions que hi pugui haver entre les administracions
competents i els representants dels empleats públics, d’acord
amb les seves disponibilitats pressupostàries. 

5. Sense perjudici de la titulació que li fou exigida per a
l’accés, el personal que a l’entrada en vigor d’aquesta llei presti
serveis en els SPEIS disposa d’un termini de cinc anys per
acreditar les competències professionals, mitjançant certificat
de professionalitat, de la formació següent:

a) El personal amb categoria de bomber, bomber
especialista i caporal, el títol de Tècnic en Emergències i
Protecció Civil o acreditació equivalent.

b) El personal amb categoria d’operador de comunicacions,
el títol de batxiller o equivalent, a més d’acreditar més de 300
hores de cursos i accions formatives relacionades amb les
funcions del lloc de treball i cinc anys d’antiguitat en la
categoria.

6. Els funcionaris de l’escala operativa bàsica que en el termini
de cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei no

aconsegueixin acreditar el requisit de titulació passaran a la
situació de «a extingir» en el subgrup C1, i mantindran només
els efectes econòmics i l’evolució de les retribucions
corresponents a aquest subgrup, excepte que obtinguin la
titulació requerida.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de
concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses
inajornables derivades de sentències judicials pendents de
pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible
a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i
totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a les
disposicions contingudes en aquesta llei o les contradiguin.

Disposició final primera
Modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual
s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les
pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les
inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de
Llevant de Mallorca

1. S’addiciona un apartat 4 a l’article 1 del Decret llei 2/2018,
de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures
urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les
pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a
la comarca de Llevant de Mallorca, amb la redacció següent: 

“4. Totes les ajudes previstes al Decret llei 2/2018
concretades a través de normes complementàries es podran
sol·licitar fins dia 1 de maig de 2019.”

2. L’apartat 2 de l’article 7 del Decret llei 2/2018, de 18
d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents
per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la
comarca de Llevant de Mallorca, queda modificat de la manera
següent:

“2. Les ajudes previstes en aquest article es podran concedir
per destrucció total de l’habitatge o l’edificació o per danys
que no impliquin la destrucció total o l’esbucament de
l’immoble, o dels elements comuns i/o dels annexos,
incloses les vies d’accés.”

Disposició final segona
Modificacions del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de
determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per
reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a
la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de
2018

1. Les lletres c), d) i e) de l’apartat 2 de l’article 3 del Decret
33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i
de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys
produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el
dia 9 d’octubre de 2018, queden modificades de la manera
següent:
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“c) Ajudes als propietaris o els usufructuaris per danys
que no impliquin la destrucció total o l’esbucament de
l’immoble, però afectin la seva estructura. 

Quan s’hagin produït danys que no impliquin la
destrucció total o l’esbucament de l’immoble, però afectin
la seva estructura, els propietaris o els usufructuaris poden
rebre una ajuda per un import màxim de 30.000 euros. 

En aquest cas, si per l’entitat dels danys produïts és
necessari el desallotjament de l’habitatge, el propietari o
l’usufructuari, sempre que acrediti la indisponibilitat d’un
altre habitatge, podrà percebre una ajuda per un import de
700 euros per a l’arrendament d’un habitatge adequat a les
necessitats familiars, per un temps màxim de 12 mesos,
prorrogables fins a 24 mesos, quan s’acrediti que les obres
no s’han acabat per causes degudament justificades. Quan
estigui cedida en precari, els precaristes podran rebre
aquesta ajuda per un màxim de 700 euros mensuals. 

d) Ajudes als arrendataris o els precaristes mentre es
duen a terme obres de reparació o rehabilitació dels danys,
en els casos que no impliquin la destrucció total o
l’esbucament de l’immoble, però afectin la seva estructura. 

Quan l’habitatge fet malbé estigui en situació de règim
de lloguer, els arrendataris podran percebre una ajuda,
sempre que les obres de reparació n’exigeixin el
desallotjament, per un import que sigui la diferència que
resulti entre la renda de l’habitatge sinistrat i la de
l’habitatge de nou arrendament de característiques similars,
per un període màxim de 12 mesos. 

S’entén que el nou arrendament té característiques
similars quan la diferència que resulti entre la renda de
l’habitatge sinistrat i la del nou habitatge no supera els 350
euros. 
Quan estigui cedida en precari, els precaristes podran rebre
l’ajuda per lloguer per un màxim de 700 euros mensuals,
per al mateix termini. 

e) Ajudes als propietaris o els usufructuaris per danys a
l’habitatge habitual que no impliquin la destrucció total o
l’esbucament de l’immoble ni afectin la seva estructura. 
En aquest supòsit, els propietaris o els usufructuaris podran
percebre un import màxim de 10.000 euros.”

2. Les lletres b) i c) de l’apartat 3 de l’article 3 del Decret
33/2018 esmentat queden modificades de la manera següent:

“b) Ajudes als propietaris o els usufructuaris per danys
que no impliquin la destrucció total o l’esbucament de
l’immoble, però afectin la seva estructura. 

Quan s’hagin produït danys que no impliquin la
destrucció total o l’esbucament de l’immoble, però afectin
la seva estructura, els propietaris o els usufructuaris podran
rebre una ajuda per un import màxim de 10.000 euros. 

c) Ajudes als propietaris o els usufructuaris per danys
que no impliquin la destrucció total o l’esbucament de
l’immoble ni afectin la seva estructura. 

Quan s’hagin produït danys que no impliquin la
destrucció total o l’esbucament de l’immoble ni afectin la
seva estructura, els propietaris o els usufructuaris podran
rebre una ajuda per un import màxim de 5.000 euros.”

3. L’apartat 4 de l’article 3 del Decret 33/2018 esmentat queda
modificat de la manera següent:

“4. Ajuts per danys produïts en elements comuns
Quan els danys s’hagin produït en elements comuns dels
habitatges, la comunitat de propietaris pot rebre una ajuda
per un import màxim de 8.000 euros.”

4. Les lletres b) i c) de l’apartat 5 de l’article 3 del Decret
33/2018 esmentat queden modificades de la manera següent:

“b) Per danys en immobles en els quals es du a terme
alguna activitat comercial, professional, industrial o
anàloga, en els casos que no impliquin la destrucció total o
l’esbucament, però afectin la seva estructura, els propietaris
o els usufructuaris podran rebre una ajuda per un import
màxim de 30.000 euros.

c) Per danys en immobles en els quals es du a terme
alguna activitat comercial, professional, industrial o
anàloga, en els casos que no impliquin la destrucció total o
l’esbucament ni afectin la seva estructura, els propietaris o
els usufructuaris podran rebre una ajuda per un import
màxim de 10.000 euros.”

5. L’apartat 10 de l’article 3 del Decret 33/2018 esmentat
queda modificat de la manera següent:

“10. La valoració del cost de restitució o reparació de
l’habitatge o d’altra edificació l’ha de realitzar un tècnic
competent, sense perjudici de la verificació posterior dels
tècnics de l’administració autonòmica.

Els informes emesos pels tècnics competents s’han de
trametre a l’òrgan competent per dictar la resolució, juntament
amb les sol·licituds d’ajuts presentades i la documentació a què
es refereix l’apartat 9 anterior.”

6. L’apartat 3 de l’article 6 del Decret 33/2018 esmentat queda
modificat de la manera següent:

“3. El termini de sol·licitud d’aquestes ajudes finalitza el
dia 1 de maig de 2019.”  

Disposició final tercera
Modificacions del text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre

1. L’apartat 1 de l’article 15 del text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, queda modificat de la manera següent:

“1. La convocatòria s’ha d’aprovar per resolució de l’òrgan
competent. El text de la convocatòria s’ha de comunicar a
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), amb
la resta de la informació que es requereixi, i també s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb
indicació dels recursos que poden interposar les persones o
entitats interessades.”

2. L’apartat 1 de l’article 42 bis del text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:

“1. La liquidació de la subvenció s’ha de dictar i notificar
dins el termini de prescripció de quatre anys que estableix
la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a comptar des de
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la presentació de la justificació per la persona o entitat
interessada o, si s’escau, des de l’endemà del termini
màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament,
s’hagi de requerir a la persona o entitat interessada perquè
la presenti en un termini addicional de quinze dies
improrrogables.”

3. L’apartat 3 de l’article 42 bis del text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:

“3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest
article, quan la liquidació de la subvenció no es dicti i
notifiqui dins els primers nou mesos no s’han d’exigir els
interessos de demora a què es refereix l’article 44 d’aquest
text refós que es meritin entre l’endemà d’aquests nou
primers mesos i l’inici d’un eventual procediment de
reintegrament.

Per al còmput d’aquests nou mesos no s’han de tenir en
compte els períodes d’interrupció justificada de les
actuacions de comprovació ni les dilacions que es puguin
produir per causes no imputables a l’administració
concedent, sempre que es documentin de manera adequada
fent constar les dades d’inici i acabament de cada període,
per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.”

4. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 42 bis del text refós
esmentat.

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears

1. L’article 14 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:

“Article 14
Personal de l’Agència Tributària

1. L’Agència Tributària ha de disposar del personal
funcionari i laboral que calgui per al compliment de les
seves funcions. Els llocs de feina que comportin l’exercici
de funcions que impliquin l’exercici de potestats públiques
es reserven a personal funcionari.

2. El personal al servei de l’Agència Tributària està format
per:

a) Personal funcionari propi.

b) Personal de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de feina de
l’Agència Tributària.

3. El personal de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears depèn orgànicament del conseller o la
consellera competent en matèria de funció pública i,
funcionalment, del director o la directora de l’Agència. El
personal propi depèn orgànicament de la Presidència i
funcionalment del director o la directora de l’Agència.

4. Els cossos i les escales del personal propi de l’Agència
Tributària de les Illes Balears es creen, modifiquen i
suprimeixen per llei del Parlament de les Illes Balears.

5. Al personal funcionari i laboral al servei de l’Agència
Tributària de les Illes Balears li és aplicable la normativa
autonòmica en matèria de funció pública i el seu règim
d’incompatibilitats, amb les especificitats derivades de
l’organització pròpia de l’Agencia Tributària. A aquest
efecte i per al personal propi, les referències que aquesta
normativa fa als òrgans de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’han d’entendre fetes als
òrgans competents de l’Agència Tributària que
corresponguin en cada cas.

6. L’Agència Tributària compta amb una relació de llocs de
feina, l’aprovació de la qual correspon al Consell General,
a proposta del director o la directora de l’Agència i amb
l’informe previ de la conselleria competent en matèria de
funció pública. En la relació de llocs de feina del personal
propi funcionari de l’Agència Tributària es pot preveure
l’adscripció de llocs a cossos, escales o especialitats del
personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears o d’altres administracions
públiques.

Els llocs de feina de personal que no tengui la condició
de personal propi de l’Agència Tributaria estaran adscrits
als cossos, escales o especialitats del personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.”

2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a la disposició
addicional tercera de la Llei 3/2008 esmentada amb la redacció
següent:

“4. El que estableix aquesta disposició es aplicable al
personal que ocupi llocs de personal propi de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.”

3. Els apartats 3 i 7 de la disposició addicional quarta de la Llei
3/2008 esmentada queden modificats de la manera següent:

“3. Per a l’accés al cos de control, inspecció i administració
tributària i a les seves escales s’exigeix la titulació oficial
de grau, llicenciatura, doctorat, arquitectura o enginyeria.”

“7. Per ingressar en les escales del cos de control, inspecció
i administració tributària cal superar el procés selectiu
corresponent de conformitat amb la normativa autonòmica
de funció pública.”

4. Els apartats 3 i 7 de la disposició addicional cinquena de la
Llei 3/2008 esmentada queden modificats de la manera
següent:

“3. Per a l’accés al cos tècnic d’inspecció i gestió tributària
i a les seves escales s’exigeix la titulació oficial de grau,
diplomatura o equivalent, o haver superat tres cursos
complets o el primer cicle d’una llicenciatura.”

“7. Per ingressar en les escales del cos tècnic d’inspecció i
gestió tributària cal superar el procés selectiu corresponent
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de conformitat amb la normativa autonòmica de funció
pública.”

5. L’apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei
3/2008 esmentada queda modificat de la manera següent:

“4. Per ingressar en el cos administratiu tributari cal superar
el procés selectiu corresponent de conformitat amb la
normativa autonòmica de funció pública.”

6. L’apartat 4 de la disposició addicional setena de la Llei
3/2008 esmentada queda modificat de la manera següent:

“4. Per ingressar en el cos auxiliar tributari cal superar el
procés selectiu corresponent de conformitat amb la
normativa autonòmica de funció pública.”

7. Les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1 de la disposició
addicional novena de la Llei 3/2008 esmentada queda modificat
de la manera següent:

“a) El personal funcionari de carrera que, a la data
d’inici de les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al
cos superior de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears o a cossos o escales d’altres
administracions del grup A, subgrup A1, i sigui titular d’un
lloc de feina o estigui adscrit provisionalment a la Direcció
General de Tributs i Recaptació, es pot integrar en l’escala
d’administració tributària del cos de control, inspecció i
administració tributària de l’Agència Tributària.

b) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici
de les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos de
gestió de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o a cossos o escales d’altres administracions
del grup A, subgrup A2, i sigui titular d’un lloc de feina
adscrit a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot
integrar en l’escala de gestió tributària del cos tècnic
d’inspecció i gestió tributària de l’Agència Tributària.

c) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici
de les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos
administratiu de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears o a cossos o escales d’altres
administracions del grup C, subgrup C1, i sigui titular d’un
lloc de feina adscrit a la Direcció General de Tributs i
Recaptació, es pot integrar en el cos administratiu tributari
de l’Agència Tributària.

d) El personal funcionari de carrera que, a la data d’inici
de les activitats de l’Agència Tributària, pertanyi al cos
auxiliar de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o a cossos o escales d’altres administracions
del grup C, subgrup C2, i sigui titular d’un lloc de feina
adscrit a la Direcció General de Tributs i Recaptació, es pot
integrar en el cos auxiliar tributari de l’Agència Tributària.”

Disposició final cinquena
Actualització dels plans especials

1. Pla especial per fer front al risc d’inundacions

En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern haurà d’aprovar l’actualització del Pla

especial per fer front al risc d’inundacions (INUNBAL), on es
desenvoluparà la mobilització i el procediment d’actuació per
a la gestió de l’emergència, estudiant la procedència de la
incorporació del despatx automàtic dels organismes que formen
part de l’operatiu d’emergències –així com de l’assignació del
rol de grup d’intervenció prioritari a l’operatiu d’incendis
forestals de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca i als serveis de bombers del territori de les Illes Balears-,
tot garantint la formació complementària al personal de les
diferents administracions per atendre emergències per
inundacions.

2. Pla especial de recerca, salvament i rescat

a) Es considera un risc d’interès autonòmic la recerca i el
rescat de muntanya i al medi natural per part de la conselleria
competent en matèria d’emergències.

b) En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’ha de redactar el Pla Especial de Recerca,
Salvament i Rescat de Muntanya i al Medi Natural de les Illes
Balears (RESARESBAL).

c) La direcció i la coordinació efectives de les emergències
derivades de la recerca, el salvament i el rescat de muntanya i
al medi natural seran exercides pels diferents serveis de
prevenció, extinció d’incendis i salvaments en funció del seu
àmbit territorial sense perjudici de les col·laboracions amb
altres organismes.

Disposició final sisena
Deslegalització

El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les
normes que es modifiquen per mitjà de la disposició final
segona d’aquesta llei.

Disposició final setena
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 2 d'abril de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2019, aprovà la Llei de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

F)
LLEI DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONI

CULTURAL IMMATERIAL DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Amb l’entrada del segle XXI, la realitat social i cultural de
les Illes Balears ha prosseguit amb una intensa i profunda
transformació. Uns canvis globals que s’han traslladat a la
realitat més propera i que s’han fet sentir en l’estructura de la
població: més del 41% d’increment de la població en menys de
vint anys; en l’economia: la integració monetària i la crisi
econòmica i financera; en la intensíssima petjada antròpica
sobre el territori; en la societat multicultural: a les Illes Balears
hi conviu ciutadania procedent de més de 160 nacionalitats,
transformada en taxes que oscil·len entre el 23% i el 31% de
població estrangera a Eivissa i Formentera; en les interferències
culturals dels visitants: més de 15 milions anuals de turistes; en
els mitjans de comunicació i en l’impacte de les xarxes socials,
de manera molt notable.

Aquests canvis han afectat, igualment, els àmbits de la cultura
i el patrimoni i, específicament, l’entorn del que fins ara s’ha
conegut com a cultura popular i tradicional. A més, els canvis
i les transformacions s’han accentuat i accelerat en el que es
porta de segle i, com molt bé ja es deia en el preàmbul de la
Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de
les Illes Balears, la cultura popular i tradicional ha d’afrontar
unes situacions que no en faciliten la continuïtat ni el
desenvolupament. Tanmateix, allò que precisament es valora,
entre altres coses, de la cultura popular i tradicional és la seva
vigència, més o menys vigorosa, i la capacitat d’adaptació a
una nova realitat que afecta, com quedarà palès, la mateixa
denominació, la definició i l’enfocament de les manifestacions
culturals dels pobles de les Illes Balears, però també el seu
marc normatiu i representatiu, tot adaptant-se a la nova situació
social i cultural a la qual s’ha fet referència.

L’aprovació per part de la UNESCO, l’any 2003, de la
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial, l’entrada en vigor el 20 d’abril de 2006 i la
posterior aprovació de les Directrius operatives per a
l’aplicació de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial (2008) han posat sobre l’agenda de les
diferents administracions aquest «nou» concepte i tot un seguit
d’atributs que hi són consubstancials. En el cas de l’Estat, a
partir de les poques referències que en fa la Llei 16/1985 del
patrimoni històric espanyol (articles 46 i 47), aquesta
preocupació s’ha traduït en l’aprovació del Pla Nacional de
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (2011) i, més
endavant, en la de la Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la

salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, mentre que a les
diferents comunitats autònomes, més enllà d’iniciatives
legislatives, s’han engegat els inventaris del patrimoni cultural
immaterial, que són uns dels primers i més clars compromisos
que estableix la Convenció.

Tanmateix, convé no perdre de vista que aquesta nova visió
de la cultura popular i tradicional suposa una actualització i una
ferma línia de continuïtat de la concepció i la regulació que fins
ara, amb més o menys fortuna, ha estat pròpia. A les Illes
Balears, l’avanç cap a la democratització institucional, les
legítimes aspiracions d’autogovern i la progressiva
normalització social de la cultura pròpia al llarg de les quatre
darreres dècades n’han permès la recuperació gradual del
prestigi, el recobrament de la seva condició de símbol identitari
i la percepció d’instrument de validesa social. L’arrelament al
territori i el suport actiu de la ciutadania que hi habita són els
garants de la seva continuïtat i vigència social.

Aquesta capacitat d’adaptació a la realitat i el canvi de
percepció, igualment en procés de reformulació, obren la porta
a l’actualització del concepte. Tal com es defineix en la Llei
1/2002, de 19 de març, esmentada, s’entén per cultura popular
i tradicional el conjunt de les manifestacions de la memòria i de
la vida col·lectiva dels pobles de les Illes Balears, tant de les
que encara es mantenen vigents com de les que han desaparegut
a causa dels canvis històrics i socials. 

Ens trobam, per tant, davant una visió temporal,
d’orientació retrospectiva —de mirada cap al passat—, que es
materialitza a través de la memòria i que preveu la recuperació
de les manifestacions desaparegudes. En canvi, el patrimoni
cultural immaterial, tot i que preveu igualment aquesta
dimensió temporal, ho fa amb una tendència prospectiva —de
mirada cap al futur—, amb la pretensió de transmetre-les i
llegar-les a les generacions futures. Incorpora, a més, el sentit
d’adaptació i recreació constant i, a través del seu caràcter viu,
interactua amb la natura i la seva història, i els infon un
sentiment d’identitat i continuïtat.

Una altra faceta important i també nova del patrimoni
cultural immaterial respecte de la cultura popular i tradicional
és l’èmfasi sobre el fet del reconeixement, dels seus portadors,
de les manifestacions culturals com a part integrant del seu
patrimoni cultural. Deixant de banda el fet rellevant del
reconeixement que en fan les comunitats, els grups i, en alguns
casos, les persones, el conjunt de manifestacions que hom
considera integrades i formadores del patrimoni cultural
immaterial són els usos, les representacions, les expressions, els
coneixements i les tècniques, juntament amb els béns mobles,
els béns immobles, les instal·lacions i els espais culturals i
naturals que hi són inherents.

Quelcom gairebé idèntic del que s’entenia inclòs en el
concepte de cultura popular i tradicional: tot el que fa
referència al conjunt de les manifestacions culturals, tant
materials com immaterials, com són: la música i els
instruments, els balls, la indumentària, les festes, els costums,
les tècniques i els oficis, la gastronomia, els jocs, els esports,
les danses rituals o religioses, les representacions, les creacions
literàries i totes les altres activitats que tenen —de manera
menys definida— caràcter tradicional i que han estat o que són
populars.
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En el concepte de patrimoni cultural immaterial, el
protagonisme passa de l’objecte —de la manifestació, del
procés o del bé— al subjecte portador que el protagonitza i el
reconeix. Canònicament s’entén per portador d’una
determinada manifestació cultural susceptible de considerar-la
patrimoni immaterial la comunitat, el grup o la persona que
reconegui aquesta manifestació com a part integrant del seu
patrimoni cultural en funció de la seva aportació identitària.

La segona qüestió rellevant que destaca de la definició de
patrimoni cultural immaterial és la noció de llegat, és a dir, el
patrimoni es transmet de generació en generació. Un fet, el de
la transmissió, que suposa continuïtat i selecció; només es
transmet allò que es reconeix i es transmet en funció d’aquest
reconeixement i d’aquesta valoració. D’altra banda, un cop
conegut l’objecte, és evident que, en cap cas, no es poden
usurpar als seus actors les manifestacions que els són inherents,
i no es pot fer perquè, de fet, les manifestacions del patrimoni
cultural immaterial existeixen com a atributs seus.

D’igual manera, per la mateixa vigència i potestat dels
actors que reconeixen, recreen i transmeten el seu propi
patrimoni, la conservació i la protecció d’aquest només és a les
seves mans. No deixar perdre, no deixar desaparèixer una
determinada manifestació del patrimoni cultural immaterial
només és possible si els seus actors (comunitats, grups o
persones) la mantenen operativa (la reconeixen, l’actualitzen i
la transmeten) i en garanteixen la viabilitat. Per tot això, sembla
molt més adequat parlar, en tot cas, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial. Aquesta comesa només és
possible si s’entén com l’acció de garantir als portadors del
patrimoni cultural immaterial les condicions mínimes per
exercir la seva quotidianitat vital i les condicions de llibertat.

Per això, cal afavorir les diverses manifestacions en què
aquesta cultura s’expressa. De la supervivència d’aquest
conjunt de manifestacions, coneixements, activitats i creences
passats i presents de la memòria col·lectiva, se’n fa responsable
la societat civil, especialment en l’àmbit associatiu.

II

A partir de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Immaterial de la UNESCO de l’any 2003, a la qual l’Estat
s’adherí el 2006, les iniciatives de caràcter normatiu que
regulen l’entorn de la cultura popular i tradicional i de les seves
manifestacions patrimonials han estat diverses en l’àmbit
estatal, però també en l’autonòmic i l’insular.

La Constitució Espanyola incorpora, en matèria de cultura,
un sistema competencial complex. D’una banda, consagra com
un principi rector de la política social i econòmica, el patrimoni
històric, cultural i artístic en l’article 46, d’acord amb el qual
els poders públics han de garantir la conservació i han de
promoure l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic
dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, qualsevol que
sigui el seu règim o la seva titularitat. I, de l’altra, l’article 148
estableix que les comunitats autònomes poden assumir
competències, com indica en l’apartat 16, en patrimoni
monumental d’interès de la comunitat autònoma, i el foment de
la cultura, de la investigació i, si escau, de l’ensenyament de la
llengua de la comunitat autònoma d’acord amb l’apartat 17 del
mateix article.

Aquestes competències han de compatibilitzar-se amb la de
l’article 149.1.28, que atribueix a l’Estat la competència
exclusiva en matèria de defensa del patrimoni cultural, artístic
i monumental espanyol contra l’exportació i l’espoliació;
museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sens perjudici
de la gestió que en facin les comunitats autònomes.

En desplegament d’aquestes competències, la Llei 16/1985,
de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol, conté una
referència explícita als valors immaterials culturals amb la
regulació en el títol IV del patrimoni etnogràfic.

No obstant això, l’impuls més decisiu del patrimoni
immaterial se situa en l’àmbit del dret internacional amb la
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial de la UNESCO, de l’any 2003, a la qual s’adherí
l’Estat espanyol l’any 2006, i es concreta amb l’aprovació de
la Llei estatal 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial.

A les Illes Balears, l’article 34 de l’Estatut d’Autonomia,
aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atribueix
a la comunitat autònoma la competència exclusiva respecte de
la protecció i el foment de la cultura autòctona i del llegat
històric de les Illes Balears. També l’article 30.25 li atribueix
la competència exclusiva en matèria de patrimoni monumental,
cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic
i paisatgístic, sens perjudici del que disposa l’article 149.1.28
de la Constitució. Així com l’article 70.6 atribueix als consells
insulars la competència pròpia en matèria de patrimoni
monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic i paisatgístic en el seu àmbit territorial, l’article
70.18 de l’Estatut els atribueix les competències en matèria de
cultura.

En l’àmbit autonòmic, a més de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears, que fa referència al
patrimoni etnològic (articles 65, 66 i 67, i les modificacions
concretes que introdueix de manera provisional o transitòria la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, amb la figura del Bé
d’Interès Cultural Immaterial), pel que fa al patrimoni cultural
immaterial, hom compta, com a marc de referència principal,
amb la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i
tradicional i, específicament, pel que fa al maltractament
animal en la seva participació en actes lúdics i festius, es
promulgà la Llei 9/2017, de 3 d’agost, que regula les
corregudes de bous i la protecció dels animals a les Illes
Balears. 

Així mateix, des de l’aprovació de la Llei 1/2002, de 19 de
març, esmentada, aquesta norma s’ha desplegat amb tot un
seguit de reglaments que han promogut el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars en el seu marc competencial. Així
doncs, s’han aprovat el Reglament del Consell Assessor de
Cultura Popular i Tradicional de Mallorca; el Reglament de
funcionament de la Comissió Assessora de Cultura Popular de
Menorca; el Reglament de funcionament del Consell Assessor
de Cultura Popular i Tradicional d’Eivissa i Formentera; el
Reglament del procediment a seguir per a la declaració de
Festes d’Interès Cultural del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera; el Reglament de funcionament del Consell
Assessor de Cultura Popular i Tradicional d’Eivissa; el
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Reglament del procediment a seguir per a la declaració de
Festes d’Interès Cultural del Consell Assessor d’Eivissa; el
Reglament sobre el procediment a seguir per a la declaració de
Festes d’Interès Cultural a l’illa de Mallorca; i el Decret pel
qual es regulen l’organització i el funcionament del Consell
Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears.

D’altra banda, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, preveu
la creació del Consell Insular de Formentera, fet que es
materialitzava el 10 de juliol de 2007 i que, més enllà de la
rellevància institucional i representativa, donava lloc a un
ajustament necessari de la nova realitat institucional.

Tot plegat ha de ser un desplegament normatiu que cal
prendre en consideració a l’hora d’actualitzar el marc legal,
sense perdre de vista, però, el que determina la mateixa
Convenció: que s’ha de tenir en compte únicament el patrimoni
cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments
internacionals de drets humans i amb els imperatius de respecte
mutu entre comunitats, grups i persones i amb el
desenvolupament sostenible.

III

Aquesta llei, d’acord amb l’exercici de la competència
exclusiva que l’Estatut d’Autonomia vigent en l’article 34.1
atorga a les Illes Balears en matèria de protecció i de foment de
la cultura autòctona i del llegat històric, pretén garantir la
salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera i, per tant, del conjunt de les
Illes Balears. Així mateix, i en coherència amb l’Estatut
d’Autonomia, en virtut dels articles 12.4 i 70.6, han de ser els
consells insulars les institucions idònies per impulsar i per dur
a terme la salvaguarda i el foment del patrimoni cultural
immaterial en l’àmbit territorial de les illes respectives.

Així mateix, aquesta llei compleix amb els principis
establerts en l’article 129 de la Llei 39/2015, que disposa que
en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat
reglamentària, el conjunt de les administracions públiques ha
d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència,
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

D’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, la
iniciativa normativa es fonamenta en una identificació clara de
les finalitats perseguides. Així, es justifica, en primer lloc, per
la necessitat d’actualitzar la regulació autonòmica i adaptar-la
a les noves demandes i realitats sorgides des de la publicació de
la Llei 1/2002. 

Respecte del principi de proporcionalitat, aquesta norma
conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat que
s’hi ha de cobrir i a la qual respon. 

La seguretat jurídica també presideix aquesta llei, ja que
s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament
jurídic, nacional, autonòmic i de la Unió Europea, i genera un
marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa,
que facilita el coneixement i la comprensió del que s’entén per
cultura popular i tradicional i patrimoni immaterial.

En virtut del principi de transparència, l’avantprojecte de
llei es va incloure en el Pla Anual Normatiu del Govern de les
Illes Balears per a l’any 2018 i es va sotmetre al tràmit de la
consulta pública en els termes que indica l’article 133 de la Llei
39/2015 esmentada. Així mateix, el principi de transparència
també s’ha garantit amb els tràmits d’audiència i d’informació
pública que preveuen els articles 43 a 45 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears.

Conforme al principi d’eficiència, per tal de racionalitzar,
en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics, aquesta llei
no preveu càrregues administratives innecessàries o accessòries
per a la consecució dels objectius finals.

IV

Les consideracions exposades es reflecteixen en l’articulat,
que s’estructura en trenta-cinc articles, distribuïts en sis
capítols, dues disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i tres disposicions finals. Així, el capítol I estableix
l’objecte de la llei i en defineix el patrimoni cultural
immaterial, i descriu com es manifesten i es fixen els conceptes
de salvaguarda i de portadors. S’enumeren, igualment, els
requisits i les característiques del patrimoni cultural immaterial,
com també els deures d’actuació i els objectius generals que
han de perseguir les administracions públiques en aquesta
matèria.

El capítol II estableix el règim de salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial, tot fent èmfasi en la documentació i
l’inventari. El reconeixement i la valoració del patrimoni
cultural immaterial es formalitza jeràrquicament mitjançant la
declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial Compartit, en el
cas de béns comuns a tot l’arxipèlag; de Bé d’Interès Cultural
Immaterial, i de Bé Catalogat Immaterial, a través d’un
procediment declaratori que conclou amb la inscripció en els
registres pertinents.

En el capítol III es detallen les mesures de salvaguarda dels
béns immaterials declarats d’interès cultural, se’n garanteix
l’accessibilitat i es determinen les exigències a les quals obliga
la seva declaració, tant pel que fa al planejament urbanístic com
a la protecció dels béns materials vinculats.

En el capítol IV s’estableixen les actuacions i les mesures
de protecció, promoció i foment del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears, a través de les actuacions en
matèria d’educació, de protecció i d’igualtat; com també de
mesures de promoció cap a l’exterior i els intercanvis entre les
diferents illes; i de foment amb la convocatòria de línies
d’ajudes, entre d’altres.

En el capítol V es doten els òrgans consultius de les
administracions públiques de les Illes Balears en les matèries
regulades per aquesta llei. En concret, es crea el Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears,
i s’estableix que els consells insulars han de crear òrgans
similars per dur a terme els objectius de salvaguarda i promoció
del patrimoni cultural immaterial en el marc de les seves
competències.

En el capítol VI es contemplen les associacions i fundacions
d’interès de patrimoni cultural immaterial.
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Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte 

Aquesta llei té per objecte regular la salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a
conèixer, fomentar-lo, difondre’l i investigar-lo.

Article 2
Concepte de patrimoni cultural immaterial 

1. De conformitat amb aquesta llei, s’entén per patrimoni
cultural immaterial els usos, les representacions, les
expressions, els coneixements i les tècniques, juntament amb
els instruments, els objectes, els artefactes i qualsevol altre
suport material vinculat als béns immaterials objecte de
salvaguarda, com també els espais, els indrets i els itineraris
culturals i naturals que hi són inherents, i que les comunitats,
els grups i, en alguns casos, les persones reconeguin com a part
integrant del seu patrimoni cultural.

2. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de
generació en generació, el recreen constantment les comunitats,
els grups o les persones en funció del seu entorn, la interacció
amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa els infon un
sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a
promoure el respecte a la diversitat cultural i a la creativitat
humana.

3. De conformitat amb aquesta llei, serà objecte de salvaguarda
el patrimoni cultural immaterial compatible amb els instruments
internacionals de drets humans i amb respecte mutu entre les
comunitats, els grups i les persones, amb la protecció, el
respecte i la dignitat dels animals i amb el desenvolupament
sostenible, d’acord amb el que preveuen els articles 4.2, 6 i 8
d’aquesta llei.

Article 3 
Àmbits del patrimoni cultural immaterial 

El patrimoni cultural immaterial es manifesta, en particular,
en els àmbits següents:

a) Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i
les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats
i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni
cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a
instrument per a la denominació geogràfica del territori.

b) Activitats productives, processos i tècniques artesanals
tradicionals.

c) Festes, creences, rituals i cerimònies.

d) Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports
tradicionals.

e) Manifestacions sonores, música, danses i balls
tradicionals.

f) Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.

g) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i
l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.

h) Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social,
com també els usos i els costums tradicionals i el dret
consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició
jurídica privativa pròpia de cada illa. 

Article 4
Concepte de salvaguarda

1. De conformitat amb aquesta llei, s’entén per salvaguarda les
mesures encaminades a garantir la viabilitat del patrimoni
cultural immaterial, és a dir, reforçar les diverses condicions,
materials o immaterials, que són necessàries per a la
transformació i la interpretació contínues d’aquest patrimoni,
com també per a la seva transmissió a les generacions futures.

2. Aquestes mesures de salvaguarda han de prendre com a base
la participació de la ciutadania, la interculturalitat i el
desenvolupament sostenible, com també la resta de principis
generals que es detallen en l’article 8 d’aquesta llei.

3. Les mesures de salvaguarda comprenen la identificació, la
documentació, la investigació, la preservació, la protecció, la
promoció, el reconeixement, la transmissió —bàsicament a
través del sistema educatiu i d’educació no formal—, la difusió
i la revitalització d’aquest patrimoni en els seus diferents
aspectes.

Article 5
Portadors del patrimoni cultural immaterial 

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per comunitats, grups o
persones portadors d’elements del patrimoni cultural
immaterial els que reconeixen la manifestació immaterial com
a part integrant del seu patrimoni cultural, tal com es defineixen
en els apartats 2, 3 i 4 següents.

2. Les comunitats són xarxes de persones que mantenen vives
les expressions del patrimoni cultural immaterial, estiguin o no
constituïdes oficialment com a associacions o col·lectius, i que
són les legítimes posseïdores d’aquests béns i coneixements.
Comparteixen una vinculació i un sentit d’identitat, a partir
d’una relació històrica arrelada en la pràctica i en la transmissió
del seu patrimoni cultural immaterial o en el seu compromís
amb aquest.

3. Els grups o les entitats culturals sense ànim de lucre els
formen les persones —pertanyents a una o diverses
comunitats— que comparteixen coneixements i tècniques
específiques relacionats amb la creació i la recreació del
patrimoni cultural immaterial, i que tenen entre els seus
objectius el manteniment, la transmissió i altres mesures de
salvaguarda d’aquest patrimoni.

4. Les persones o els individus —pertanyin a la mateixa
comunitat o a diverses— són les que posseeixen un
coneixement, un costum, una tècnica, una experiència o una
altra característica notòria i que se signifiquen per la seva
contribució especial a la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial i a la transmissió dels seus valors a la seva
comunitat i a la societat en general.
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Article 6
Característiques del patrimoni cultural immaterial objecte
de salvaguarda

1. El patrimoni cultural immaterial, tot mantenint l’essència i
l’esperit de cada manifestació, ha de ser compatible amb el
respecte als drets humans, amb el respecte mutu entre
comunitats, grups i persones, amb la igualtat de gènere, amb la
salut de les persones,  amb la protecció i el respecte envers els
animals, amb el desenvolupament sostenible, amb la integritat
dels ecosistemes i amb els valors i principis que inspiren
l’ordenament jurídic.

2. Així mateix, els elements o les manifestacions del patrimoni
cultural immaterial han de complir les característiques
següents:

a) Pertinença: que l’element s’emmarqui en la definició que
estableix aquesta llei.

b) Representativitat: que l’element sigui referent dels
processos històrics, culturals i d’identitat de les comunitats, els
grups o les persones portadors de les Illes Balears i, això no
obstant, sigui dinàmic i tengui la capacitat d’adaptar-se i
crear-se de nou i de reinterpretar elements d’altres comunitats,
sempre dins l’equilibri del respecte cap a l’essència de la
manifestació.

c) Rellevància: que l’element el valorin i reconeguin
socialment les comunitats, els grups o les persones portadors de
les Illes Balears, i tengui significació social.

d) Identitat col·lectiva i vigència: que l’element sigui de
naturalesa col·lectiva, que es transmeti de generació en
generació com un llegat, valor o tradició cultural, que sigui
vigent, preservi la seva funció sociocultural i representi un
testimoni d’una tradició o expressió cultural viva.

e) Interculturalitat: que l’element s’emmarqui en el respecte
mutu entre comunitats, grups i persones, en el respecte a la
diversitat, generi el diàleg intercultural i propiciï la integració
al territori d’acollida.

f) Equitat: que l’ús, el gaudi i els beneficis derivats de
l’element siguin justs i equitatius respecte de les comunitats, els
grups o les persones que s’identifiquin amb aquest, i tenguin en
compte els usos i els costums tradicionals i el dret
consuetudinari de les comunitats locals dins cada illa.

g) Sostenibilitat: que l’element pugui contribuir a un major
desenvolupament sostenible de la població, sobre la base de les
pràctiques tradicionals, en els àmbits econòmic, ambiental,
social i cultural i, per tant, que pugui contribuir a una millor
qualitat de vida de les persones i a una relació equilibrada entre
la societat i la natura.

Article 7
Actuacions de les administracions públiques

1. Constitueix un deure de les administracions públiques de les
Illes Balears fomentar el patrimoni cultural immaterial, en els
marcs competencials respectius, per tal que aquest es manifesti
plenament en els àmbits socials i culturals de les Illes Balears,
i assegurar-ne així la pervivència en el futur.

2. De conformitat amb el que preveu l’apartat anterior, les
administracions públiques han de perseguir els objectius
generals següents:

a) Promoure el coneixement i l’inventari de les
manifestacions, com també dels agents portadors, àmbits, béns
i creacions del patrimoni cultural immaterial de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

b) Difondre el patrimoni cultural immaterial en tots els
àmbits.

c) Potenciar la valoració social i cultural de les distintes
manifestacions del patrimoni cultural immaterial.

d) Fomentar, especialment mitjançant instruments
econòmics i pressupostaris, les manifestacions regulades en
aquesta llei.

e) Donar suport a les iniciatives de dinamització
sociocultural i associatives relacionades amb la matèria objecte
d’aquesta llei.

f) Fomentar, a través de línies d’actuació i ajuda
específiques, l’intercanvi i el coneixement de les diferents
manifestacions culturals immaterials pròpies de cada illa o
comunes a totes, com també la projecció exterior i la
interrelació amb la resta de territoris de parla catalana i de la
resta de l’Estat.

3. D’acord amb l’article 12.4 de l’Estatut d’Autonomia, les
institucions pròpies han d’orientar la funció de poder públic en
el sentit de consolidar i desenvolupar les característiques de
nacionalitat comuna dels pobles de les Illes Balears, com també
les peculiaritats de cada illa en matèria de patrimoni cultural
immaterial, com a vincle de solidaritat entre si.

Capítol II
Règim de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial

Article 8
Principis generals de les actuacions de salvaguarda

Les actuacions dels poders públics sobre els béns del
patrimoni cultural immaterial que siguin objecte de salvaguarda
han de respectar, en la preparació i en el desenvolupament, els
principis generals següents:

a) Els principis i els valors continguts en l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en la Constitució Espanyola
i en el dret de la Unió Europea, com també, en general, els
drets i deures fonamentals que aquests estableixin, en especial,
la llibertat d’expressió.

b) El principi d’igualtat i no-discriminació. El caràcter
tradicional de les manifestacions immaterials de la cultura en
cap cas no ha d’emparar el desenvolupament d’accions que
constitueixin vulneració del principi d’igualtat de gènere.

c) El protagonisme dels portadors del patrimoni cultural
immaterial, com a titulars, mantenidors i legítims usuaris
d’aquest, com també el reconeixement i respecte mutus.
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d) El principi de participació, amb l’objecte de respectar,
mantenir i impulsar el protagonisme dels portadors del
patrimoni cultural immaterial, les organitzacions i les
associacions ciutadanes en la recreació, la transmissió i la
difusió del patrimoni cultural immaterial.

e) El principi d’accessibilitat, que faci possible el
coneixement i el gaudi de les manifestacions culturals
immaterials i l’enriquiment cultural de la ciutadania, sens
perjudici dels usos consuetudinaris pels quals es regeix l’accés
a determinats elements d’aquestes manifestacions.

f) El principi de comunicació cultural com a garant de la
interacció, el reconeixement, l’acostament, l’entesa mútua i
l’enriquiment entre les manifestacions culturals immaterials,
mitjançant l’acció de col·laboració entre les administracions
públiques i les comunitats o els grups portadors dels béns
culturals immaterials.

g) El dinamisme inherent al patrimoni cultural immaterial,
que per naturalesa és un patrimoni viu, recreat i experimentat
en temps present i respon a pràctiques en canvi continu, que
protagonitzen les comunitats, els grups i les persones que han
de ser els garants de l’evolució i del dinamisme de les
manifestacions que protagonitzen.

h) La sostenibilitat de les manifestacions culturals
immaterials, de manera que s’evitin les alteracions quantitatives
i qualitatives dels seus elements culturals alienes a les
comunitats portadores i gestores d’aquestes manifestacions. Les
activitats turístiques mai no han de vulnerar les característiques
essencials ni el desenvolupament propi de les manifestacions,
per tal que se’n pugui compatibilitzar l’apropiació i el gaudi
públic amb el respecte als béns i als seus protagonistes.

i) La consideració de la dimensió cultural immaterial dels
béns mobles i immobles que siguin objecte de protecció com a
béns culturals.

j) Les actuacions que s’adoptin per salvaguardar els béns
jurídics protegits han de respectar en tot cas els principis de
garantia de la llibertat d’establiment i la llibertat de circulació
que estableix la normativa vigent en matèria d’unitat de mercat.

Article 9
Documentació i inventari del patrimoni cultural immaterial

1. Els elements i les manifestacions culturals immaterials de les
Illes Balears s’han d’identificar i documentar en els inventaris
dels consells insulars respectius i en el de l’Administració de la
comunitat autònoma.  

2. Correspon als consells insulars elaborar i gestionar
l’inventari del patrimoni cultural immaterial de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, respectivament, en el qual
s’han de recollir les manifestacions a través de les quals
s’expressa aquest patrimoni, sens perjudici de la coordinació
necessària amb l’Administració de la comunitat autònoma.

3. Les dades que figuren en els inventaris insulars respectius i
l’autonòmic del patrimoni cultural immaterial són públiques.
Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir a la ciutadania que pugui accedir a les dades

contingudes en els inventaris mitjançant l’establiment d’una
xarxa descentralitzada de transmissió de dades. 

4. Tots els béns etnològics vinculats al patrimoni cultural
immaterial, tant aquells que es conserven vius en l’actualitat
com aquells que han desaparegut, han de ser objecte de
protecció, foment, estudi i documentació, i s’han de plantejar
mesures concretes per recuperar aquells que estiguin en perill
de desaparició. El Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, en el marc de les seves competències han d’establir els
programes d’ investigació adients per aconseguir-ho.

5. Els ajuntaments han de contribuir en el marc de les seves
competències, en la mesura de les seves possibilitats, a
fomentar i promoure el coneixement i l’inventari del patrimoni
de cultura immaterial del seu terme municipal.

Article 10
Apropiació indeguda

Les administracions públiques han de vetlar, en l’àmbit de
les seves competències, perquè les persones que no tenen
legitimació no s’apropiïn indegudament del patrimoni cultural
immaterial a través del reconeixement de drets de propietat
intel·lectual o industrial, ni puguin emprar ni malversar els
elements amb usos no apropiats.

Article 11
Categories del patrimoni cultural immaterial

De conformitat amb aquesta llei, es reconeixen tres
categories de protecció del patrimoni cultural immaterial de les
Illes Balears:

1. Les manifestacions comunes al conjunt de les illes,
representatives d’una identitat compartida que el Govern de les
Illes Balears reconegui com a Béns d’Interès Cultural
Immaterial Compartit (BICIMCO).

2. Les manifestacions més representatives del patrimoni
cultural immaterial de cada una de les illes que els consells
insulars respectius declarin Béns d’Interès Cultural Immaterial
(BICIM).

3. Els béns o les manifestacions que, tot i no tenir la rellevància
que permetria declarar-los Béns d’Interès Cultural Immaterial,
tenguin prou significació i valor per constituir un bé que s’ha
de protegir singularment, que els consells insulars respectius
declarin com a Béns Catalogats Immaterials (BCI).

Article 12
Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit

Les manifestacions més representatives del patrimoni cultural
immaterial que, a més, comparteixin totes les Illes Balears
s’han de declarar Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit.
La seva rellevància i representativitat els confereix senyes
d’identitat que comparteix el conjunt dels pobles de les Illes
Balears.
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Article 13
Procediment de declaració dels Béns d’Interès Cultural
Immaterial Compartit

1. La declaració de Béns d’Interès Cultural Immaterial
Compartit requereix el procediment corresponent, que ha
d’iniciar d’ofici el Govern de les Illes Balears o a instància
d’una altra administració pública, comunitat, grup o persona.
Els acords que no s’incoïn s’han de motivar i notificar a les
persones interessades.

2. L’inici del procediment de declaració d’un bé d’interès
cultural immaterial compartit s’ha de notificar, de forma
motivada, als quatre consells insulars, que l’hauran de declarar
Bé d’Interès Cultural Immaterial, d’acord amb el procediment
establert en l’article 15 d’aquesta llei.

3. L’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural
Immaterial Compartit ha de contenir:

a) Còpia de l’expedient de declaració de Bé d’Interès
Cultural Immaterial de cada un dels consells insulars.

b) Informe preceptiu favorable del Consell Assessor del
Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears i d’almenys
una de les institucions consultives previstes en l’article 33
d’aquesta llei.

4. La declaració s’ha de dur a terme per acord del Consell de
Govern de les Illes Balears i s’ha d’adoptar en el termini
màxim d’un any, comptador a partir de la data en què els quatre
consells insulars hagin notificat la declaració de Bé d’Interès
Cultural Immaterial. Una vegada acabat el termini no es podrà
tornar a iniciar el procediment fins que no hagin transcorregut
dos anys.

5. La declaració d’un bé d’interès cultural immaterial compartit
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 14
Béns d’Interès Cultural Immaterial

Les manifestacions més representatives del patrimoni
cultural immaterial s’han de declarar Béns d’Interès Cultural
Immaterial.

Article 15
Procediment de declaració dels Béns d’Interès Cultural
Immaterial

1. La declaració de Béns d’Interès Cultural Immaterial
requereix la incoació prèvia d’un procediment, que ha d’iniciar
d’ofici l’òrgan competent del consell insular respectiu, per
iniciativa pròpia, a proposta dels òrgans consultius en matèria
de patrimoni cultural immaterial, o a instància d’una altra
administració pública, comunitat, grup o persona. La decisió de
no-iniciació s’ha de motivar i notificar a les persones
interessades.

2. La incoació del procediment de declaració d’un bé d’interès
cultural immaterial s’ha de notificar als portadors i a
l’ajuntament o ajuntaments vinculats amb el bé cultural
immaterial, que n’han d’emetre un informe previ i preceptiu, i
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Amb la incoació del procediment de declaració d’un bé
d’interès cultural immaterial ja són d’aplicació, en el que
correspongui, les mesures de salvaguarda establertes en aquesta
llei.

4. En la instrucció del procediment s’ha de donar audiència a
les entitats públiques, privades, comunitats i grups de persones,
amb personalitat jurídica o sense, que organitzin, promoguin o
tenguin un vincle destacat amb el bé cultural immaterial, i als
titulars de drets reals sobre els béns mobles i immobles que es
volen declarar vinculats al bé o a la manifestació immaterial.

També s’ha d’obrir un període màxim d’informació pública
de dos mesos de durada.

5. L’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural
Immaterial ha de contenir:

a) Els informes que hagi redactat el personal tècnic
competent en què es recullin les peculiaritats històriques i
etnològiques que determinin el context social i cultural del bé.

b) Una descripció del bé, la qual s’ha d’acompanyar amb
documentació fotogràfica, audiovisual o d’altre tipus, quan
sigui possible.

c) Una descripció en què s’enumerin els usos, les
representacions, les expressions, els coneixements i les
tècniques que comporta.

d) La identificació de les comunitats, els grups o les
persones portadors.

e) Els àmbits geogràfics i els espais en què es duen o s’han
duit a terme tradicionalment. 

f) Els béns materials, mobles i immobles, que estan
vinculats al bé perquè li donen suport i el caracteritzen de
manera singular. 

g) Un diagnòstic en què s’exposin els riscs i les amenaces
que afecten l’element.

h) El testimoni del consentiment previ, lliure i informat, de
les comunitats, els grups o les persones portadors del bé
cultural immaterial.

i) Un informe de l’administració competent del consell
insular que hagi iniciat el procediment de declaració sobre el
compliment dels requisits i les característiques del patrimoni
cultural immaterial de l’element que es vulgui declarar Bé
d’Interès Cultural Immaterial.

j)  L’informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni
Cultural Immaterial de les Illes Balears, els informes favorables
del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de l’illa
corresponent i l’informe favorable d’una de les institucions
científiques, tècniques o universitàries de prestigi o
competència reconegudes que s’hagin determinat en el que
s’estableix en l’article 33 d’aquesta llei.

6. La declaració pot contenir béns mobles o immobles vinculats
a l’element immaterial que han d’estar inclosos en la relació o
l’inventari pertinent que s’hagi incorporat a l’informe històric
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i descriptiu, que n’ha de preveure, així mateix, el pla de
salvaguarda.

7. La declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial s’ha de
dur a terme per acord del ple del consell insular corresponent,
oïts els municipis concernits i amb l’informe previ del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de l’illa
corresponent; l’informe, igualment favorable, d’una de les
institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi
o competència reconegudes que s’hagin determinat en el que
s’estableix en l’article 33 d’aquesta llei; i l’informe del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears,
a proposta de l’òrgan competent. La declaració s’ha de notificar
a les persones interessades. 

8.  La declaració d’un bé d’interès cultural immaterial s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. L’acord de declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial
s’ha d’adoptar en el termini de vint mesos comptadors a partir
de la data en què s’hagi incoat el procediment. Un cop
transcorregut el termini esmentat, si en aquest procediment no
es dicta una resolució expressa, el silenci s’entendrà
desestimatori. No es pot tornar a iniciar el procediment de
declaració dins els dos anys següents, llevat que ho sol·licitin
entitats públiques o privades o grups de persones que
organitzin, promoguin o tenguin un vincle destacat amb el bé
cultural immaterial.

10. A partir del moment de la declaració, i amb una periodicitat
quinquennal, els portadors estan obligats a dur a terme el
seguiment i la revisió del Bé d’Interès Cultural Immaterial, i a
informar el consell insular pertinent de les conclusions
d’aquesta revisió. En aquest procés s’han de prendre com a
base els criteris que varen justificar-ne la declaració. En el cas
que s’hagin alterat substantivament els marcs temporals, físics
o materials (canvi o celebració fora de les seves dates
tradicionals, del marc geogràfic tradicional, dels seus béns
materials inherents, entre d’altres), s’ha de modificar la
declaració o revocar-la.

Si no s’ha fet la revisió, l’ha de dur a terme l’administració
del consell insular, sens perjudici que, de forma subsidiària,
pugui repercutir-ne els costs en els portadors.

Article 16
Registre dels Béns d’Interès Cultural Immaterial
Compartit i dels Béns d’Interès Cultural Immaterial

1.  Els Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit i els Béns
d’Interès Cultural Immaterial s’han d’inscriure en els registres
regulats en els articles 12 i 13 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, en els
quals també s’ha d’anotar preventivament la incoació dels
expedients de declaració.

2. És obligació de les entitats públiques o privades o grups de
persones que organitzen o promouen el Bé d’Interès Cultural
Immaterial comunicar als registres corresponents tots els actes
jurídics i tècnics que els puguin afectar.

Article 17
Procediment per modificar o deixar sense efecte les
declaracions de Béns d’Interès Cultural Immaterial
Compartit i de Béns d’Interès Cultural Immaterial 

Per modificar o deixar sense efecte una declaració de Bé
d’Interès Cultural Immaterial Compartit i de Bé d’Interès
Cultural Immaterial s’han de seguir els mateixos tràmits i
requisits que són necessaris per fer una declaració, amb
l’informe previ i vinculant de les institucions a què fa
referència l’article 15.5.j) anterior, i sempre que s’acrediti que
hi ha hagut una alteració substancial dels criteris que varen
motivar i justificar la declaració.

Article 18
Béns Catalogats Immaterials 

1. Tenen la consideració de Béns Catalogats Immaterials els
béns que, tot i no tenir la rellevància que els permeti
declarar-los Béns d’Interès Cultural Immaterial, tenen prou
significació i valor per constituir un bé que s’ha de protegir
singularment.

2. La competència per fer la declaració de Béns Catalogats
Immaterials correspon al consell insular a què està vinculat
l’element o la manifestació immaterial.

3. El procediment l’ha d’iniciar d’ofici l’òrgan competent del
consell insular respectiu, per iniciativa pròpia, a proposta dels
òrgans consultius en matèria de patrimoni cultural immaterial
o a instància d’una altra administració pública, comunitat, grup
o persona directament relacionats amb l’element cultural
immaterial. 

4. L’expedient de declaració de Bé Catalogat Immaterial ha de
contenir la documentació que estableix l’article 15.5 anterior,
excepte l’informe favorable d’una de les institucions
científiques, tècniques o universitàries de prestigi o
competència reconegudes que es determini en el que s’estableix
en l’article 33 d’aquesta llei.

5. La declaració pot contenir béns mobles o immobles vinculats
a l’element o a la manifestació immaterial que es vol
salvaguardar.

6. L’acord de declaració d’un bé catalogat immaterial s’ha
d’inscriure en el Catàleg general del patrimoni històric de les
Illes Balears, que es regula en l’article 18 de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears,
en el qual també s’ha d’anotar preventivament la incoació dels
expedients de declaració.

7. L’acord de declaració s’ha d’adoptar en el termini de dotze
mesos comptadors des de la data en què s’hagi incoat el
procediment. Un cop transcorregut el termini esmentat sense
que s’hagi dictat i notificat, s’entén que es desestima la
declaració. No es pot tornar a iniciar el procediment de
declaració fins que no hagi transcorregut un any, llevat que ho
demanin entitats públiques o privades o grups de persones que
organitzin, promoguin o tenguin un vincle destacat amb
l’element cultural immaterial.
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8. Per deixar sense efecte una declaració, cal seguir el mateix
procediment que s’ha establert per fer aquesta declaració.

9. A partir del moment de la declaració, i amb una periodicitat
quinquennal, els seus portadors resten obligats a dur a terme el
seguiment i la revisió del Bé Catalogat Immaterial, i a informar
l’administració declarant, si escau, de les conclusions d’aquesta
revisió. En aquest procés s’han de prendre com a base els
criteris que varen justificar la declaració. En el cas que s’hagin
alterat substantivament els marcs temporals, físics o materials
(canvi o celebració fora de les seves dates tradicionals, del
marc geogràfic tradicional, dels seus béns materials inherents,
entre d’altres), s’ha de modificar la declaració o revocar-la. Si
els portadors no fan la revisió, l’ha de dur a terme
l’administració declarant. 

10. Els acords de modificació o que deixen sense efectes les
declaracions d’un bé catalogat immaterial s’han d’inscriure en
el Catàleg general del patrimoni històric de les Illes Balears,
que es regula en l’article 18 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

Capítol III
Mesures de salvaguarda del patrimoni cultural

immaterial

Article 19
Mesures de salvaguarda dels béns culturals immaterials
declarats d’interès cultural

1. Les administracions han de promoure les polítiques
públiques que calguin per tal de garantir la salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial.

2. La salvaguarda del patrimoni cultural immaterial té com a
finalitat dur a terme accions que tenguin com a objectiu
dinamitzar, revitalitzar, comunicar, difondre, promocionar,
fomentar, protegir i transmetre a les noves generacions aquest
patrimoni.

3. Per a cada bé del patrimoni cultural immaterial que s’hagi
declarat d’interès cultural l’administració competent pot crear
o reconèixer un òrgan de gestió específic que, pel fet de ser
representatiu de la comunitat, el grup o les persones portadors
del bé, estigui legitimat per proposar i establir mesures de
salvaguarda per conservar i transmetre el bé declarat d’interès
cultural.

4. El departament competent del consell insular respectiu ha de
vetlar perquè els béns culturals immaterials declarats d’interès
cultural mantenguin els valors que en varen justificar la
declaració i, amb aquesta finalitat, ha d’adoptar les mesures
d’ordre jurídic, tècnic, administratiu i financer adequades
següents:

a) Adreçar a les comunitats, els grups o les persones que
promouen o gestionen els béns culturals immaterials declarats,
en el cas que existeixin, les recomanacions que consideri
necessàries per mantenir els seus valors essencials.

b) Afavorir la creació o el reforçament d’institucions de
formació en la documentació, la investigació i la gestió del
patrimoni cultural immaterial, com també la transmissió

d’aquest patrimoni en els fòrums i els espais destinats a la seva
manifestació i expressió.

c) Fomentar estudis científics, tècnics i artístics, com també
metodologies d’investigació, per a la salvaguarda eficaç del
patrimoni cultural immaterial i, en particular, del patrimoni
cultural immaterial que estigui en perill.

d) Atendre, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
les sol·licituds d’ajudes per al manteniment i la conservació
dels béns culturals immaterials declarats.

e) Garantir l’accés al patrimoni cultural immaterial i
respectar alhora els usos consuetudinaris que regeixen l’accés
a determinats elements d’aquest patrimoni.

f) Vetlar per la divulgació, la visibilitat i la promoció del
coneixement dels béns culturals immaterials declarats,
potenciant-ne l’estudi i facilitant-ne l’accés a tota la seva
documentació.

g) Vetlar per la conservació dels suports materials del
patrimoni cultural immaterial, tant moble com immoble, i dels
espais que hi són inherents, sempre que aquesta protecció en
permeti el manteniment, l’evolució i l’ús habitual.

h) Mantenir els portadors informats sobre el patrimoni
cultural immaterial que estigui en perill i sobre les actuacions
de salvaguarda que es recomanen.

5. Correspon al departament competent del consell insular
respectiu articular i, si escau, regular mesures de seguiment i
d’actualització dels béns culturals immaterials declarats.

6. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars, en els
seus àmbits respectius, com també els ajuntaments i altres ens
locals, en l’àmbit de les seves competències, han de vetlar per
la difusió i la promoció dels béns culturals immaterials
declarats.

Article 20
Accés als béns culturals immaterials declarats d’interès
cultural

L’accés als béns culturals immaterials declarats d’interès
cultural ha de facilitar-se a tota la societat. Per això,
l’administració ha de fomentar el seu coneixement, accés i
difusió.

Les comunitats, els grups o les persones portadors, com
també els promotors i gestors de béns culturals immaterials,
estan obligats a permetre:

a) L’examen i l’estudi dels béns culturals immaterials
declarats a les persones que investiguin d’institucions
científiques, tècniques o universitàries de prestigi o
competència reconegudes a l’article 33 d’aquesta llei.

b) L’accés públic, sens perjudici dels usos consuetudinaris
pels quals es regeix l’accés a determinats elements d’aquestes
manifestacions culturals.
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Article 21
Planejament urbanístic

1. Les normes i els plans urbanístics que afectin l’espai o
l’immoble que està vinculat al bé cultural immaterial declarat
no poden tenir determinacions que puguin impedir o
obstaculitzar el desenvolupament de les manifestacions
culturals corresponents.

2. Els plans i les normes urbanístics s’han d’ajustar al que
estableix l’apartat 1 anterior abans que s’aprovin, o, si eren
vigents abans de la declaració, s’han de modificar.

3. En qualsevol cas, preval el règim derivat d’haver declarat un
bé cultural immaterial d’interès cultural respecte de l’espai o
immoble que s’hi vinculi, sobre el que puguin establir els plans
i les normes urbanístics, mentre que l’adaptació no es
produeixi.

Article 22
Protecció dels béns materials vinculats als béns culturals
immaterials declarats d’interès cultural

1. Les administracions públiques han de vetlar pel respecte i
per la conservació dels llocs, espais, itineraris i pels suports
materials en què se sustentin els béns culturals immaterials
declarats objecte de protecció, sempre que aquesta protecció en
permeti el manteniment, l’evolució i l’ús habitual.

2. Les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre
els béns mobles i immobles que es declarin vinculats a béns
culturals immaterials declarats d’interès cultural han de
permetre que aquells serveixin de suport del bé cultural
immaterial, previ requeriment del departament competent del
consell insular. En aquest cas, el consell insular assumirà la
responsabilitat de la conservació i la integritat del bé durant el
seu ús.

3. Així mateix, es poden declarar Béns d’Interès Cultural
Immaterial Compartit, Béns d’Interès Cultural Immaterial o
Béns Catalogats Immaterials, de manera singular i d’acord amb
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de
les Illes Balears, els béns mobles i immobles vinculats a béns
culturals immaterials declarats en la mesura que constitueixin
elements de coherència, unitat o significat que justifiqui
protegir-los. Poden ser instruments, objectes, artefactes i espais
culturals que siguin inherents al bé cultural immaterial declarat.

4. La declaració d’aquests béns materials vinculats a béns
culturals immaterials declarats es podrà fer de manera
simultània i coordinada amb el procediment de declaració de
Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit, Béns d’Interès
Cultural Immaterial o Béns Catalogats Immaterials.

5. Els béns mobles i els espais vinculats al desenvolupament
dels béns culturals immaterials declarats poden ser objecte de
mesures de protecció conforme a la legislació urbanística i
d’ordenació del territori de les administracions competents.

Capítol IV
Actuacions i mesures de protecció, promoció i foment del

patrimoni cultural immaterial

Article 23
Actuacions en matèria d’educació

L’administració educativa ha de preveure en els currículums
dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del
sistema educatiu el coneixement del patrimoni cultural
immaterial i del patrimoni etnològic, propi de cada localitat i
general de cada una de les Illes Balears. Així mateix, ha de
promoure, entre l’alumnat, la participació activa en la
comprensió, la conservació i la difusió del patrimoni cultural
immaterial.

Article 24
Actuacions en matèria de protecció

1. Els béns culturals immaterials declarats d’interès cultural han
de tenir un pla de salvaguarda com a instrument de gestió.
Aquest pla ha de definir una metodologia d’actuació i un
programa d’accions que tenguin com a finalitat la coordinació
de les iniciatives de les diverses entitats a favor dels béns
culturals immaterials declarats. El pla de salvaguarda l’han
d’elaborar i executar les comunitats, els grups o les persones
que promouen o gestionen els béns culturals immaterials
declarats d’interès cultural, amb la col·laboració, el suport i
l’assessorament, si cal, del departament competent del consell
insular respectiu. 

2. Els plans de salvaguarda són sistemes de gestió dinàmics que
s’han d’actualitzar periòdicament. Les modificacions
significatives que es facin en el pla s’han de comunicar al
departament competent del consell insular respectiu. 

3. Les comunitats, els grups o les persones que hagin elaborat
el pla de salvaguarda han d’elaborar, de manera quinquennal,
un informe dels resultats obtinguts, una avaluació de la seva
eficàcia i les modificacions corresponents per millorar-lo.
Aquest informe s’ha de lliurar al departament competent del
consell insular respectiu.

Article 25
Actuacions en matèria d’igualtat

Les actuacions que es duguin a terme en l’àmbit del
patrimoni cultural immaterial han de respectar el que estableix
la normativa reguladora en matèria d’igualtat entre dones i
homes, mitjançant mesures que prevegin:

a) Incentivar les produccions artístiques i culturals que
fomentin els valors d’igualtat.

b) Impulsar la recuperació del bagatge i la contribució de la
dona al llarg de la història.

c) Promoure i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones
i homes en la participació en les festes tradicionals i en la
cultura popular, i corregir estereotips sexistes.
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Article 26
Mesures de promoció

En l’àmbit del patrimoni cultural immaterial,
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb els consells insulars respectius, ha de vetlar,
particularment, per fer efectius els objectius següents:

a) Promoure la projecció exterior del patrimoni cultural
immaterial propi de cada una de les Illes Balears.

b) Fomentar els intercanvis i afavorir el coneixement
recíproc de les manifestacions del patrimoni cultural immaterial
de les diferents illes.

c) Complementar les iniciatives especialment rellevants
que, per a la consecució de l’objecte d’aquesta llei, impulsin
altres entitats, públiques o privades, territorials o no.

Article 27
Mesures de foment

La conselleria competent en matèria de cultura del Govern
de les Illes Balears ha de promoure les accions següents:

a) Obrir línies d’ajudes per a campanyes d’inventari del
patrimoni cultural immaterial i programes de recerca aplicada.

b) Promoure iniciatives de difusió del patrimoni cultural
immaterial mitjançant el treball en xarxa, a fi de millorar els
intercanvis de coneixements entre les quatre illes.

c) Treballar en el reconeixement i la patrimonialització de
les expressions i les manifestacions del patrimoni cultural
immaterial, per tal de restituir-lo als seus portadors.

Capítol V
Òrgans consultius

Article 28
Òrgans consultius en matèria de patrimoni cultural
immaterial

1. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars
respectius s’han de dotar d’òrgans col·legiats de caràcter
consultiu en matèria de patrimoni cultural immaterial. 

2. Aquests òrgans col·legiats han de tenir un caràcter assessor
amb funcions de participació, d’impuls i de coordinació, per
contribuir a la recerca, la protecció i la difusió del patrimoni
cultural immaterial de les Illes Balears i per ajudar al seu
reconeixement i a la seva visibilitat.

Article 29
El Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de
les Illes Balears

1. Es crea el Consell Assessor del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Illes Balears, que és l’òrgan consultiu de les
administracions públiques de les Illes Balears en les matèries
regulades en aquesta llei, que per mitjà de la participació,
l’impuls i la coordinació ha de contribuir a la recerca, el
seguiment, la protecció, la visualització i la difusió del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

2. El Consell Assessor està integrat per una presidència i deu
vocalies, d’entre les quals s’ha d’escollir la vicepresidència.  

3. La presidència i dues vocalies les ha de nomenar el conseller
o la consellera del Govern de les Illes Balears competent en la
matèria que regula aquesta llei.

4. Les vocalies restants, per quartes parts, les ha de nomenar el
conseller o la consellera competent dels consells insulars
respectius, una de les quals l’ha d’ocupar un funcionari o una
funcionària del departament competent en la matèria que regula
aquesta llei, i l’altra, una persona amb competència reconeguda
en l’àmbit del patrimoni cultural immaterial.

5. La secretaria, amb veu però sense vot, l’ha de dotar la
conselleria competent del Govern de les Illes Balears amb el
personal i els mitjans suficients per complir adequadament les
funcions que se li atribueixin.

6. L’organització i el funcionament del Consell Assessor del
Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears s’han
d’establir reglamentàriament.

7. En la composició del Consell Assessor s’ha de fomentar la
presència equilibrada de dones i homes.

Article 30
Funcions consultives

Són funcions del Consell Assessor del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Illes Balears:

a) Assessorar l’Administració de la comunitat autònoma i,
amb petició prèvia, els consells insulars i els ajuntaments, en
l’exercici de les funcions que tenen encomanats en matèria de
patrimoni cultural immaterial.

b) Emetre informe en els procediments de declaració de
Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartits, de Béns
d’Interès Cultural Immaterial i de Béns Catalogats Immaterials.

c) Proposar les accions que consideri convenients per a la
salvaguarda, la protecció, la promoció i la difusió del patrimoni
cultural immaterial.

d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb l’objecte
d’aquesta llei, li encomani el Govern de les Illes Balears, el
conseller o la consellera competent en aquesta matèria o, si n’és
el cas, els mateixos consells insulars, mitjançant peticions
vehiculades a través de la conselleria competent del Govern de
les Illes Balears.

Article 31
Propostes i iniciatives

El Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de
les Illes Balears pot dur a terme les seves funcions, entre
d’altres, amb les propostes i iniciatives següents:

a) Fer propostes, a iniciativa pròpia, a les administracions
públiques en les matèries relacionades amb l’objecte d’aquesta
llei.
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b) Proposar iniciatives i actuacions en l’establiment de
línies de recerca, en la definició d’un pla de publicacions i de
difusió i de programes de dinamització patrimonial, en la
detecció de noves fonts de finançament i de suport a les entitats
i institucions del sector, en l’àmbit de l’educació, i en totes les
matèries que incideixin en la millora de les funcions i les
activitats vinculades a la recerca, la protecció, la visibilització
i la difusió del patrimoni cultural immaterial de les Illes
Balears.

c) Prestar assessorament tècnic en les qüestions que li
sotmeti el departament competent en matèria de cultura en
l’àmbit del foment i la protecció del patrimoni cultural
immaterial i, en especial, en les relatives al desplegament de la
legislació sobre patrimoni cultural o altres àmbits legislatius
que puguin afectar el patrimoni immaterial.

d) Prestar assessorament tècnic sobre els processos de
protecció i salvaguarda del patrimoni etnològic que es derivin
del desplegament de la Convenció per a la Salvaguarda del
Patrimoni Cultural Immaterial i de la Convenció per a la
Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural, ambdues
de la UNESCO.

e) Proposar les accions que consideri convenients que
permetin difondre, entre els col·lectius implicats i la societat en
general, allò que es relaciona amb la naturalesa i les seves
funcions.

f) Detectar l’estat i les necessitats dels diversos sectors i
agents que estiguin vinculats al patrimoni cultural immaterial
de les Illes Balears, i fer-ne el seguiment.

g) Dur a terme qualsevol altra proposta i iniciativa de
naturalesa anàloga que li encomani la persona titular del
departament competent de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en la matèria que regula aquesta
llei.

Article 32
Òrgans insulars de consulta

Cada consell insular ha de crear òrgans similars al Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears
per exercir millor les seves competències en les matèries
regulades en aquesta llei. En aquest cas, el consell esmentat i
els òrgans insulars de consulta han de col·laborar en la
consecució dels objectius de salvaguarda i promoció del
patrimoni cultural immaterial. L’organització i el funcionament
d’aquests òrgans s’han d’establir reglamentàriament pel consell
insular respectiu.

Article 33
Institucions consultives

De conformitat amb el que disposen els articles 13.3.b),
15.5.j), 15.7, 17, 18.4 i 20.a) d’aquesta llei, són institucions
consultives:

a) La Universitat de les Illes Balears.

b) L’Institut d’Estudis Baleàrics.

c) L’Institut Menorquí d’Estudis.

d) L’Institut d’Estudis Eivissencs.

e) L’Obra Cultural Balear de Formentera.

f) Les entitats de vàlua i capacitat que el Consell Assessor
del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears hagi
qualificat com a tals.

En cas que l’administració competent ho consideri
necessari, s’han de sol·licitar els informes pertinents al personal
tècnic i als organismes adients.

Capítol VI
Associacions i fundacions que tenen per objecte el

patrimoni cultural immaterial

Article 34
Declaració d'interès cultural immaterial

1. A l'efecte d'aquesta llei, poden ser declarades d'interès
cultural immaterial les associacions i fundacions legalment
constituïdes que exerceixin principalment les seves funcions a
les Illes Balears i tinguin com una de les seves finalitats
bàsiques la realització d'activitats relacionades amb la cultura
popular i tradicional de les Illes Balears.

2. La declaració es produirà a sol·licitud de l'entitat interessada
i d'acord amb el procediment que reglamentàriament
s'estableixi, en el qual han d'acreditar-se, en tot cas, les
circumstàncies següents:

a) Estar inscrita en el registre administratiu corresponent.

b) Dur a terme ordinàriament més de dues terceres parts de
les activitats en el camp de la cultura popular i tradicional.

c) Presentar un funcionament regular dels òrgans de
direcció.

d) Tenir un arrelament efectiu en l'àmbit territorial o en el
sector cultural que desenvolupin la seva activitat.

e) En el cas de les entitats de base associativa, tenir una
estructura i un funcionament democràtics.

3. Les circumstàncies establertes en l'apartat anterior han de
verificar-se en relació amb un període de temps no inferior als
tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

4. Correspon al Govern acordar la seva declaració d'interès
cultural immaterial, d'acord amb els consells insulars i amb
l'informe previ del Consell Assessor de Patrimoni de Cultura
Immaterial.

Article 35
Efectes de la declaració

L'atorgament de la declaració regulada en l'article anterior
suposa, per a les entitats que l'hagin rebut, els drets següents:

a) A ser destinatàries preferents de les ajudes i les
subvencions que s'estableixin a favor de les entitats que actuen
en el camp de la cultura popular i tradicional.
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b) A obtenir els beneficis fiscals prevists en la legislació
vigent.

c) A gaudir dels avantatges que s'estableixin en les
ordenances locals reguladores dels diversos serveis municipals.

Disposició addicional primera
Inventaris de patrimoni cultural immaterial dels consells
insulars

Durant el primer any, comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els consells insulars elaboraran o actualitzaran
l’inventari del patrimoni cultural immaterial del seu territori,
amb la col·laboració de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional segona
Festes d’Interès Cultural

Les manifestacions declarades Festes d’Interès Cultural
mitjançant la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i
tradicional de les Illes Balears, passen a tenir la consideració de
Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM)  i s’hauran
d’inscriure d’ofici en els registres corresponents. 

Disposició derogatòria
Normes que es deroguen

1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin
o hi siguin incompatibles.

2. Queden derogats, en particular, el paràgraf segon de l’article
5 i l’apartat 3 de l’article 67 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

3. Queda igualment derogada la Llei 1/2002, de 19 de març, de
cultura popular i tradicional de les Illes Balears.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears

Es modifica l’article 1 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, al qual
s’afegeix l’apartat següent:

“4. També formen part del patrimoni històric de les Illes
Balears els béns que integren el patrimoni cultural
immaterial, de conformitat amb el que estableix la
legislació especial.”

Disposició final segona
Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, en l’àmbit de les seves competències respectives, per
dictar les normes reglamentàries que calguin per desplegar
aquesta llei.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, 2 d'abril de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de març de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1451/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria educativa.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de març de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 1943/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
actual del Pla de salut mental per a Menorca, que contestà la
consellera de Salut.

B) RGE núm. 1944/19, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració d'emergència
en matèria d'habitatge, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

C) RGE núm. 1962/19, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat de tots els
universitaris de les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
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D) RGE núm. 1966/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament d'aigua
potable, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

E) RGE núm. 1946/19, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
urbanisme a la carta, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

F) RGE núm. 1959/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a desigualtat
econòmica, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.

G) RGE núm. 1961/19, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a mesures en matèria de discriminació de
gènere, que contestà la consellera de Presidència.

H) RGE núm. 2089/19, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda del turisme
alemany, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.

I) RGE núm. 1964/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als
alumnes amb necessitats especials, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

J) RGE núm. 1965/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió d'espais
públics per a la celebració de "pseudoreferèndums", que
contestà la consellera de Cultura, Participació i Esports.

K) RGE núm. 1967/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les
especialitats mèdiques que demanden els pacients, que contestà
la consellera de Salut.

L) RGE núm. 1945/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a promoció ciència i dones a les Illes, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 1958/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a règim especial de les Illes
Balears a Formentera, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

N) RGE núm. 1960/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a indemnització per residència dels empleats públics de l'Estat,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de març de 2019, rebutjà la Moció RGE núm. 1886/19, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb l'habitatge, amb el resultat següent: vots emesos
57, vots a favor 21, vots en contra 31 i abstencions 5.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

oral davant el Ple RGE núm. 1968/19.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de març de 2019, decaigué la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat il·legals que
perjudiquen el sector del comerç, per absència del diputat
esmentat.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Validació del Decret Llei 1/2019, de 22 de febrer, sobre

mesures urgents sobre l’explotació i el control de l’activitat
de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en
matèria de transports terrestres (RGE núm. 1816/19).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
12 de març de 2019, d’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, després d’un debat i d’una
votació de totalitat, acordà de validar, per 55 vots a favor, 2 en
contra i cap abstenció, el Decret Llei 1/2019, de 22 de febrer,
sobre mesures urgents sobre l’explotació i el control de
l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures
en matèria de transports terrestres.

A la mateixa sessió, el Ple rebutjà, per 2 vots a favor, 55 en
contra i 3 abstencions, la seva tramitació com a projecte de llei
pel procediment d'urgència.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1241/19, relativa a desmantellament de la depuradora de
Santa Gertrudis, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de març de 2019, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1769/19, relativa a millora
de les actuacions en pacients amb dermatitis atòpica
moderada o greu, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat:
• A augmentar el grau de conscienciació social generant

major evidencia científica de la seva prevalença, impacte i
costos socioeconòmics.

• A establir unes guies clíniques harmonitzades a nivell
nacional per al correcte diagnòstic i tractament de la
dermatitis ectòpica moderada i severa.

• A crear protocols de diagnòstic adients a la pràctica clínica
per tal d'evitar retards o manca de detecció.

• A millorar la formació dels professionals sanitaris,
especialment a Atenció Primària.

• A definir una ruta assistencial i a facilitar el finançament
adequat per tal que els afectats puguin rebre el tractament
i l'atenció apropiats, especialment aquells tractaments
disponibles en el mercat mundial amb millor eficàcia i

seguretat demostrada i aprovats per la FDA, l'EMA i altres
institucions adients, per aquesta indicació.

• A incrementar el suport psicològic als pacients.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de març de 2019, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1931/19, relativa a
autonomia i estabilitat de l'Institut d'Investigació Sanitària de
les Illes Balears (IDISBA), i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a la modificació dels estatuts de l’IdISBa perquè la direcció
superior de la institució correspongui al director científic amb
les funcions i responsabilitats corresponents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a introduir la figura del director de gestió a l’IdISBa, per sota
del director científic, que haurà de ser incorporat mitjançant un
procediment de selecció laboral obert, competitiu i amb
transparència.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1770/19, relativa a suport al poble veneçolà en el seu
procés de transició democràtica, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears:

1. Manifesta el seu suport al reconeixement del Sr. Juan
Guaidó, president de l’Assemblea Nacional veneçolana, elegit
democràticament, com a President Encarregat de Veneçuela.

2. Manifesta el suport al poble de Veneçuela en el seu procés
de transició democràtica per recuperar el respecte als drets
humans, la llibertat i la consecució d’una democràcia plena.
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3. Manifesta el seu suport a les organitzacions i als països que
estan intentant fer arribar l'ajuda humanitària al poble de
Veneçuela i lamenta i condemna els atacs de les forces armades
i dels grups paramilitars lleials a Nicolás Maduro contra els
combois d'ajuda humanitària que es van produir durant els
passats dies 23 i 24 de febrer amb el resultat de diverses
persones mortes i la destrucció de béns de primera necessitat
destinats als veneçolans i veneçolanes.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1847/19, relativa a protecció de la pràctica naturista i
dels espais tradicionalment nudistes a les Illes Balears, amb
l'esmena RGE núm. 2336/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la tradició naturista de les Illes Balears i
la seva pràctica en llibertat, tolerància i respecte a les persones
i el medi ambient i, per això, l'insta a proposar a les
administracions competents que se senyalitzin adequadament
les platges que tenen tradició nudista, com a mesura per
respectar-ne la pràctica.

A la seu del Parlament, 26 de març de 2019
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de març de 2019, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A) RGE núm. 2105/19, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espais
electorals.

B) RGE núm. 2240/19, del diputat Antoni Reus i Darder, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a treballadors en
situació d'indefinits no fixos.

C) RGE núm. 2261/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a cobertura dels
processos electorals.

D) RGE núm. 2253/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió al
front de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

E) RGE núm. 2255/19, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del
PwC i canvi de model.

F) RGE núm. 2259/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a balanç de
legislatura.

G) RGE núm. 2262/19, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga del 8 de març a
IB3.

H) RGE núm. 2263/19, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a principals línies
mestres per la seva funció estratègica com a servei públic.

I) RGE núm. 2254/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat
i objectivitat de la radiotelevisió pública.

J) RGE núm. 2260/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a primeres
conclusions de l'informe d'internalització.

K) RGE núm. 2264/19, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a desafiaments de futur
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2019, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
RGE núm. 1241/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis, amb el
resultat següent: vots emesos 9, vots a favor 3, vots en contra
4 i abstencions 2.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2019, rebutjà la Proposició no de llei 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, amb el resultat
següent: vots emesos 10, vots a favor 3, vots en contra 7 i
abstencions 0.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2019, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1847/19, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a protecció de la pràctica naturista i dels espais
tradicionalment nudistes a les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 2, vots en contra 10 i
abstencions 2.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei de

salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes
Balears (RGE núm. 15363/18).

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2019,
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 4 d'abril 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 comissió RGE núm. 2256/19.

 A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 21 de març de 2019, decaigué la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències al
voltant del 2,5% a causa de l'absència d'aquest diputat.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei del Decret

llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits
suplementaris per atendre despeses inajornables derivades
de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de
la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears,
amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de
modificació del Decret Llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel
qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per
reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la
comarca de Llevant de Mallorca (RGE núm. 14780/18).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2019, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.

Palma, a 4 d'abril de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 350/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Comissió Balear de Medi Ambient, 9.

L’any 2015 varen entrar 178 expedients a la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears i se’n varen resoldre 299,
dels quals 119 consistiren en declaracions de caducitat i 39
referents a la Xarxa Natura 2000, sense perjudici de seguint-se
tramitant tot els no resolts d’anys anteriors.

Palma, 27 de març de 2019
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-180.pdf#page=86
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-185.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-185.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-171.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-187.pdf#page=47
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-171.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-029.pdf#page=18


10676 BOPIB núm. 189 -  9 d'abril de 2019

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 3174 a 3177, 3186 a 3189,
3194 a 3197 i 3205/17 a 3207/17, presentades pel diputat
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a contractes d'IB3 Ràdio el 2014, el 2015 i el 2016.

S’adjunta relació de  contractes signats els anys 204, 2015
i 2016 per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears o
per IB3 Ràdio amb empreses radicades a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera i altres comunitats autònomes.

Santa Ponça, 23 de març de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat 

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 12175 a 12247, 12778 a
12804, 12907 a 12951, 13270 a 13327, 13407 a 13503 i
13395/17, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a centres educatius
de les Illes Balears.

La resposta es troba adjunta al document de resposta a les
preguntes RGE núm. 11010/17 a 11028/17 i 11029/17 a
11067/17.

Palma, 28 de setembre de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà 

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 803 a 849/18, presentades pel
diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a escolarització extraordinària a
Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca dels mesos
de setembre a desembre a infantil, a primària i a
secundària.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquests enllaços: 803-849 (I) i 803-849 (II).

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 6037 a 6180/18, presentades
pel diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a alumnes matriculats a
centres educatius públics i concertats d’Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca dels mesos de gener
a juny en educació infantil, educació primària i educació
secundària.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquests enllaços: 6037-6180 (I) i 6037-6180 (II).

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 13189, 13191, 13193, 13195,
13197, 13200, 13203, 13205, 13207, 13209, 13211, 13213,
13215, 13217, 13221, 13223, 13225, 13227, 13229, 13231,
13233, 13235, 13237, 13239, 13241, 13243, 13245, 13247,
13249, 13251, 13253, 13255,  13257, 13259, 13261, 13263,
13265, 13267, 13269, 13271, 13273, 13275, 13277, 13279,
13281, 13283, 13287, 13289, 13291, 13293, 13295, 13297,
13299, 13301, 13303, 13305, 13307, 13309, 13311, 13313,
13315, 13317, 13319 i 13321/18,  del diputat Salvador
Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a informació dels centres educatius de tots els municipis de
les Illes Balears.

L’oferta educativa és la següent: 
https://www.caib.es/sites/ofertaeducativanova/ca/inici/?camp
a=yes

Pel que fa al nombre d’alumnes de cada centre educatiu, la
resposta es troba en aquests enllaços: 13189-13321 (I) i 13189-
13321 (II).

Palma, 28 de març de 2019
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà 

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 14886/18, presentada pel
diputat Miquel Gallardo i Esgleas, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a problemes 3 amb el bus de la
línia 331 (Mancor de la Vall-Estació d'Inca).

En cap cas els conductors no poden obligar un usuari a
deixar de parlar una de les dues llengües cooficials a les Illes
Balears. Per aquests casos concrets i per tal que es puguin
atendre aquestes incidències, els usuaris tenen a disposició els
canals d’atenció al client on poden formular una reclamació
que obligui els responsables de l’empresa a oferir una
explicació raonable dels fets.

Palma, 5 de març de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons 

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 515/19, presentada pel diputat
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a per què l'aeronau de substitució per a
trasllat de pacients de Menorca a Son Espases ha passat a
ser una avioneta.

En base a l’experiència acumulada de trasllats de pacients,
així com altres variables mèdiques, tècniques i de condicions
meteorològiques que es tenen en compte a l’hora de traslladar
malalts, ens han fet canviar de criteri en el sentit que
previsiblement cada vegada es traslladaran menys pacients però
amb més complexitat.
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Aquesta tendència requerirà més espais pels equipaments
tècnics. Per tant, des de la gerència del 061 s’ha optat per un
avió més modern que proporcioni més espai interior i
garanteixi així qualsevol tipus de trasllat per complex que sigui
en les millors condicions de qualitat i seguretat tant per al
pacient com per al personal.

Palma, 27 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 614/19, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a 51 famílies afectades per
la finalització del contracte d'habitatge protegit.

Els anys 2017 i 2018 es van fer inspeccions a aquesta
promoció. La inspecció realitzada l’any 2017 va culminar amb
una sanció de més de 20.000€ per destinar els habitatges a un
ús diferent al d’habitatge i no disposar de les plaques d’HPO.
La segona inspecció va culminar amb una sanció de 10.000€
per subarrendament de l’habitatge per un preu que duplicava el
preu permès.

S’han atès tres persones afectades que van acudir a la
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, i a les que es va
informar que 15 dels habitatges perdien la qualificació d’HPO
el 9 de febrer de 2019, i les altres 31 la perdrien el 18 de juliol
de 2019, ja que es tracta d’habitatges de renda concertada per
10 anys.

Palma, 22 de març de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 808/19, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes al lloguer l'any
2017.

Es van concedir 2.702 ajuts al lloguer per un import total de
4.148.118,30€. A dia d’avui, totes aquestes ajudes ja han estat
pagades als seus beneficiaris.

Palma, 25 de març de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons 

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1121/19, presentada pel
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.

L’elaboració d’un informe sobre la ruta aèria
Menorca-Barcelona correspon al Ministeri de Foment, i per

tant és aquesta administració la que ha d’informar sobre els
terminis previstos.

Palma, 25 de març de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons 

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1244/19, presentada pel
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).

El compromís és que la seu de la simfònica al Carrer Vicenç
Joan Rosselló, segueixi essent un espai per als veïnats, un cop
l’Orquestra disposi de la nova seu, per la qual cosa es faran les
modificacions que calguin.

Palma, 18 de març de 2019
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera 

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1245/19, presentada pel
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).

El compromís és que la seu de la simfònica al Carrer Vicenç
Joan Rosselló segueixi essent un espai per als veïnats un cop
l’Orquestra disposi de la nova seu, en aquests moments no es
pot fer donat que la Fundació fa servir totes les instal·lacions
de Son Dameto: les oficines i la sala d’abaix per a assajos de
grups de cambra, i eventualment per plantilles de l’orquestra
per programes barrocs i clàssics; seccionals d’Acadèmica
Simfònica i com a sala d’estudi per als músics.

Palma, 13 de març de 2019
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera 

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1557/19, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla d'actuació per a la dermatitis
atòpica moderada-greu a les Illes Balears.

Els pacients amb dermatitis atòpica, són atesos en primer
lloc pels seus metges de família i derivats, a criteri clínic, als
especialistes de dermatologia del centre hospitalari
corresponent per a valoració, tractament i seguiment si escau.

A més, existeix una comissió autonòmica multidisciplinària
d’al·lèrgies, formada per especialistes dermatòlegs,
otorinolaringòlegs, pneumòlegs, immunòlegs, entre altres, on
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són tractats en sessió, processos de pacients afectats de
diferents patologies.

Palma, 27 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 1558 i 1559/19, presentades
pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a administració del medicament
Dupilumab a les Illes Balears (1 i 2).

El medicament Dupixent, el principi actiu del qual és
dupilumat, figura en la web de l’Agència Espanyola  de
Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com a
medicament autoritzat però no comercialitzat
(https://cima.aemps.es). L’Informe de posicionament terapèutic
d’aquest medicament,  publicat  per l’AEMPS
(https://aemps.gob.es./medicamentosusohumano/informespú
blicos) indica que la Direcció General de la Cartera Bàsica de
Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia ha emès la
resolució de no finançament per a Dupixent (dupilumab), per
la qual cosa no es tracta d’un medicament no inclòs en la
cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.

No obstant això, en aquests moments es manté el tractament
dels pacients que els van iniciar abans d’emetre la resolució de
finançament, alguns per la via d’ús compassiu (a cost zero) i un
altres per la via de medicació estrangera, amb càrrec al Servei
de Salut.

Qualsevol nou tractament respon a una situació excepcional
que és valorat de forma individualitzada i justificada per
l’AEMPS.

Com a administració hem de ser summament rigorosos en
la tramitació de nous tractaments ja que es tracta d’un
medicament que té una resolució de no finançament emès per
l’autoritat competent.

Palma, 27 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1560/19, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a emol·lients per a pacients amb
dermatitis atòpica moderada o greu.

Els emol·lients es consideren productes cosmètics i
conseqüentment estan expressament exclosos del finançament
del Sistema Nacional de Salut d’acord amb l’article 92 sobre
procediment per al finançament públic del Reial Decret
Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i
productes sanitaris: “En todo caso, no se incluirán en la
prestación farmacéutica medicamentos no sujetos a la

prescripción médica, medicamentos que no se utilicen para el
tratamiento de una patología claramente determinada, ni los
productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas
minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares”.

Palma, 27 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 1776 a 1782/19, presentades
pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a projecte de cambreres de pis
i salut (a, b i c) i a projecte de cambreres de pis i salut a
Eivissa, Mallorca, Menorca i Formentera.

L’organisme que executa el projecte és el Servei de Salut de
les Illes Balears.

Els centres de salut i unitats bàsiques de salut on s’ha
realitzat la investigació són els següents: CS Alcúdia Es Safrà,
CS Escorxador Palma, CS Son Gotleu Palma, CS Andratx 
Ponent, CS Formentera, CS Son Pisà Palma, CS Arquitecte
Bennàssar Palma, CS Inca Es Blaquer, CS Son Rutlan Aragó
Palma, CS Calvià Santa Ponça, CS Manacor Sa Torre, CS Son
Serra La Vileta, CS Camp Redó Palma, CS Palma Nova Na
Burguesa, CS Son Servera Llevant, CS Campos Xaloc, CS Pere
Garau Palma, CS Trencadors (S’Arenal Marina de Llucmajor),
CS Canal Salat, CS Platja de Palma Can Pastilla, UBS Cala
d’Or, CS Capdepera, CS Pollença, UBS Cala Millor, CS Coll
den Rabassa Palma, CS Porto Cristo, UBS Can Picafort, CS
Dalt Sant Joan Maó, CS Rafal Nou Palma, UBS Peguera, CS
Emili Darder Palma, CS Sa Pobla Torrent S. Miquel, UBS Port
d’Alcúdia, CS Es Viver Eivissa, CS Sant Antoni de Portmany,
UBS Port de Pollença, CS Escola Graduada Palma, CS Santa
Eulària des Riu, UBS So Na Monda Palma.

Els centres de salut i unitats bàsiques de salut han estat
seleccionats tenint en compte la quantitat de cambreres de pis
localitzades a cadascun d’ells.

El seguiment del projecte es fa des de Gerència d’Atenció
Primària, Unitat d’Investigació.

Prèviament a la realització del treball de camps de l’estudi
descriptiu, es varen realitzar 6 grups focals amb cambreres de
pis de zones turístiques de Mallorca, Menorca i Eivissa, on
varen participar 34 cambreres de pis. Es va definir un mostreig
teòric en la selecció de les participants segons les següents
variables: edat, anys treballats com a cambrera de pis, categoria
de l’hotel on es treballa i tipus de contracte. Es va informar als
professionals de cada un dels centres de salut sobre els
objectius de l’estudi, de les condicions que havien de reunir les
participants i dels diferents perfils que s’havien d’incloure en
els grups focals. Els propis professionals van explicar a les
cambreres de pis identificades el projecte i els van sol·licitar la
disponibilitat per participar i el seu consentiment perquè les
truquessin des de la Unitat d’Investigació de la Gerència
d’Atenció Primària per invitar-les a participar en el grup focal.

Per a l’estudi descriptiu, el criteri dels mostreig per a
seleccionar les cambreres de pisos s’explicita en el protocol
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descriptiu acordat amb l’equip investigador i del Comitè
d’Experts.

S’ha enquestat un total de 137 cambreres de pis a Eivissa,
772 cambreres de pis a Mallorca, 89 cambreres de pis a
Menorca i 45 cambreres de pis a Formentera.

Palma, 28 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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