
 

, actuant com a president de             

la Interinsular del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), entitat legalment              

constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació del Govern amb el núm. 241, secció                

2ona, declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres de dia 19 de juny de 1985 (NIF                  

núm. G0708960). 

 

EXPOSA 

 

Que vist l’anunci publicat al BOPIB núm. 49 - 12 de juny de 2020 de la següent Ordre de Publicació:                    

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2020, d'acord amb el que                     

disposa l'article 124 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei RGE núm.                

8711/20, del Decret llei de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i                 

la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per              

pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Així mateix, la Mesa acorda que, un cop                  

transcorreguts els 8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de                  

la cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini de 8 dies més de presentació d'esmenes                

i que es tramitin davant la Comissió d'Economia.  

 

Amb posterioritat, el 19 de juny de 2020, es va publicar en el mateix BOIB l’ampliació dels terminis de                   

recaptació d'opinions i elaboració d'un dossier documental i de presentació d'esmenes al Projecte de               

llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries                 

per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions                

públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. La Mesa                   

del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de juny de 2020, admet a tràmit els escrits RGE                     

núm. 9575/20 i 9585/20, presentats pels Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos, respectivament,             

i, conformement amb l'establert a l'article 104 del Reglament de la cambra acorda d'ampliar,              

respecte del projecte de llei esmentat a l'enunciat, el termini de recaptació d'opinions i elaboració               

d'un dossier documental fins al proper dia 29 de juny de 2020; i el termini de presentació d'esmenes                   

fins al proper dia 13 de juliol de 2020.  

 

Per tot això, presentam les següents:  

 

PROPOSTES 

 



CONSIDERACIONS INICIALS 

El Decret-Llei 8/2020 del govern de Francina Armengol (PSOE, Podemos i Més per Mallorca)              

incorpora alguns errors que consideram estratègics en termes d’avançar cap a un model més              

sostenible per les Illes Balears. El Decret-Llei incorpora algunes modificacions legislatives que            

impliquen invalidar l’eficàcia dels instruments de planificació territorial, per una suposada agilitat            

administrativa que, no obstant, és fàcil que es tradueixi en polèmiques importants per part de la                

ciutadania i les administracions implicades, amb la qual cosa no s’aconseguiria l’agilitat cercada. 

En aquest sentit, el GOB observa amb moltíssima preocupació com aquest Decret Llei reincideix en el                

binomi turisme-construcció, i contradiu la Declaració d’Emergència Climàtica que el mateix Consell            

de Govern va aprovar el 8 de novembre de 2019. 

Per tot això el GOB, amb la feina conjunta de les seccions insulars d’Eivissa, Mallorca i Menorca,                 

presentam aportacions al projecte de Llei basant en l’esmentat Decret, i hi proposam algunes              

derogacions així com algunes modificacions i incorporacions noves per tal de garantir que les Illes               

Balears encaren la recuperació econòmica, urgent i necessària, sobre les bases d’un nou model              

econòmic i ecològic basat en la justícia social i la sobirania ecològica. Unes bases que són, en el                  

context present i en tots els escenaris de futur, més necessaris que mai. 

 

1. Esmenes de supressió del GOB al projecte de Llei 8/2020 de mesures urgents i 

extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica 

 

- Supressió íntegra de l’article 6: «Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació de            

sistemes generals d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitats de           

recollida municipal de residus (punts verds)» 

- Supressió de l’article 7, «Incentius per a la millora dels establiments turístics», en els seus               

punts 5, 7, 9, 10, 13. 

- Supressió íntegra de l’article 35: «Bonificació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o                 

atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d'atzar» 

- Supressió íntegra de l’article 37: «Suspensió per a l'exercici de 2020 del funcionament de la               

Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible i l'aprovació del pla anual del turisme sostenible» 

- Supressió de la Disposició Addicional Tercera: «Ordenació urbanística del Parc Balear           

d'Innovació Tecnològica (ParcBit)» 

- Supressió de la modificació del punt 7 de l’article 88 de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes                   

Balears, de la Disposició Final Quarta.  

- Supressió de la modificació del punt 9 de l’article 87 del Decret 20/2015, que desplega la Llei                 

de Turisme, de la Disposició Final Quarta. 

- Supressió de la modificació dels articles 17, apartat 3; i 19, apartats 2 i 3, de la Llei 5/1990 de                      

carreteres, de la Disposició Final Sisena. 

- Supressió de la Disposició Final Tretzena, apartat 3 (modificació de l’apartat 2 de l’article 3               

de la Llei 14/2019). 

- Supressió de la Disposició Final Quinzena. 

 

2. Esmenes de modificació del GOB al projecte de Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries 

per a l’impuls de l’activitat econòmica 



- Modificació de l’article 7, apartats 1, 4 i 6. Quedaria de la següent manera: 

1. Les sol·licituds de modernització en els termes d'aquest article que presentin els             

establiments turístics legalment existents d'allotjament, abans del 31 de desembre de 2021 i              

que tenguin per objecte la millora dels serveis i les instal·lacions en els termes dels paràgrafs                 

següents, així qualificades per l'administració turística competent, es podran acollir a la            

declaració responsable sempre que s’ajustin als paràmetres vigents del planejament          

territorial, urbanístic i turístic i redueixin com a mínim el 50 % del seu volum i el 50 % de les                     

places d’acollida.  

Es pot aplicar aquest article sempre que les sol·licituds de modernització i el corresponent              

projecte tenguin entitat i rellevància suficient per reduir l'estacionalitat, la recerca o            

consolidació de nous segments de mercat o la millora dels serveis turístics complementaris. 

A més d'això, el conjunt de l'establiment, una vegada executades les obres del projecte de               

modernització —que s'han de fer amb criteris d'eficiència energètica—, ha de reduir com a              

mínim un 25 % el consum d'aigua potable i energètic d'origen no renovable, i ha de millorar                  

algun o diversos dels aspectes següents: la qualitat, l’ús de materials no contaminants i              

biodegradables, la seguretat o l'accessibilitat. En tot cas, juntament amb les sol·licituds de             

modernització, s'ha d'aportar un informe del servei de prevenció o de la modalitat preventiva              

elegida per l'empresa, que valori de forma positiva l'impacte que el projecte té sobre la               

seguretat i la salut dels treballadors. 

Els establiments d'allotjament hoteler que disposin d'aparcament per a ús exclusiu dels seus             

clients han d'habilitar un mínim d'un 50 % de places amb punts de recàrrega per a vehicles                 

elèctrics. El consum energètic que ocasionin aquests punts de recàrrega no computa als             

efectes prevists en el paràgraf anterior. 

4. El projecte podrà preveure la reordenació o la reubicació de volums, l'aprofitament del              

subsòl per a usos habitables llevat del d'allotjament, i la redistribució del nombre de places               

autoritzades. En cap cas no podrà implicar un augment del nombre de places d'allotjament              

superior a l’establert al punt 1 d’aquest article. 

6. D'acord amb les previsions dels apartats anteriors, es poden dur a terme obres consistents               

en: reformes, i demolicions i reconstruccions, en els edificis que conformen l'establiment            

turístic sempre que: 

a) No suposin un augment de l'alçada màxima existent o permesa, per a cada un dels edificis,                 

excepte en l'estrictament necessari per a la instal·lació d'equipaments d’ascensors, escales,           

tot tipus d'instal·lacions (climatització, telecomunicacions, eficiència energètica, etc.) i         

homogeneïtzació i ordenació d'elements en cobertes. 

b) Les edificacions resultants es destinin obligatòriament i restin vinculades a l'ús turístic.             

Aquesta vinculació ha de ser objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat. 

c) Es presenti l'autoavaluació acreditativa que l'establiment resultant mantindrà la categoria           

existent o una de superior, en els termes que estableix el Decret 20/2015, de 17 d'abril, de                 

principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans            

assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i                

classificació de les empreses i dels establiments turístics, o la normativa que el substitueixi. 

- Modificació  de l’article 36, que quedaria de la següent manera: 



1. S'autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta conjunta de la consellera d'Hisenda i               

Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els recursos              

integrants del fons per afavorir el turisme sostenible a les despeses i les inversions que es                

considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària, social i econòmica               

provocada per la COVID-19 i potenciar la recuperació econòmica de les Illes Balears, amb              

excepció de la part d'aquests recursos destinada a finançar projectes aprovats en el marc              

dels plans anuals del turisme sostenible l'execució dels quals es consideri estratègica, vagin             

destinats a conservació ambiental o a increment de la sostenbilitat ambiental, o ja hagi              

donat lloc a compromisos jurídics o a obligacions de pagament de l'entitat gestora del              

projecte davant terceres persones o entitats. 

- Modificació  de l’article 40, en el seu punt 2, que quedaria de la següent manera: 

2. Les infraestructures (per exemple, les canalitzacions) per a la distribució de gas natural 

—excepte en sòl protegit— necessàries exclusivament per abastir els punts de 

subministrament del transport públic. 

- Modificació de la Disposició Addicional Primera, en el seu punt 1, que quedaria de la               

següent manera: 

1. Els edificis d'establiments d'allotjament turístic i les edificacions amb usos no residencials             

descrits en l'apartat 2 d'aquesta disposició poden instar davant l'administració turística, o            

administració competent en relació amb l'activitat a què estava afecta la edificació no             

residencial, el seu canvi d'ús a l’ús administratiu, considerant preferents els usos específics             

associats a projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica         

(R+D+I). 

- Modificació  de la Disposició Addicional Cinquena, en el seu punt 3, que quedaria de la 

següent manera: 

3. Els equipaments recreatius gestionats per l'IBANAT que figuren en l'annex 1 d'aquest             

Decret llei quedaran exempts de llicència d'activitat, encara que hauran d’observar el            

compliment dels plans especials d’ANEI, plans de gestió de Xarxa Natura, PORN o PRUG              

d’espais naturals protegits o qualsevol instrument anàleg de conservació de la natura. 

- Modificació del punt 4 de la Disposició Addicional Sisena que modifica  la Llei 5/1990 de 

carreteres, que quedaria de la següent manera: 

3. El que s’estableix en aquesta disposició es podrà aplicar a projectes ja finalitzats. 

 

3. Propostes d’addició del GOB al projecte de Llei 8/2020 

- Derogació de la Disposició Transitòria 14 de la Llei 12/2017. 

- Suspensió de tots els planejaments que, per la seva antiguitat, no s’hagin vist sotmesos a               

Avaluació Ambiental Estratègica durant la seva tramitació. Prèviament a l’aixecament de la            

suspensió de l’atorgament de noves llicències a la seva empara, els planejaments s’han de              

sotmetre a  AAE per tal de garantir la seva viabilitat ambiental. 

- A l’illa d’Eivissa tindran caràcter de mínimes les normes de protecció del sòl rústic              

contemplades al Pla Territorial o als Planejaments municipals vigents, quan siguin més            

restrictius, en el moment d’aprovació d’aquesta llei. 



- Creació d’un sistema de banc de terres cooperatiu per posar el sòl rústic al servei de                

l’agricultura ecològica i de proximitat. 

- Establiment d’una ecotaxa a la navegació aèria i creuers destinada a crear un fons per a la                 

recuperació ecològica i social, progressiu en funció de la distància. 

- Limitació del nombre de creuers turístics a un per dia a cada port d’arribada. 

- Creació de l’Observatori de la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic de les Illes Balears, d’acord               

amb la Declaració d’Emergència Climàtica per part del Consell de Govern 

- Recuperació de la sostenibilitat turística a la borsa de places: cada nova plaça vendrà              

condicionada per la caducitat de dues de velles. 

- Compra pública responsable d’alimentació a tots els serveis de càtering i menjador públics o               

en concessió: clàusules de compra, sempre que sigui possible, d’aliments de Km 0 i/o              

produits de manera ecològica i socialment responsable. 

- Penalització fiscal per les activitats amb compra-venda de béns immobles a les Illes Balears,              

progressiva segons la quantitat i especialment sobre els fons d’inversió amb seus a paradisos               

fiscals. 

 

 

 

 

JOAN BOSCO FEBRER PONS 

Palma, 29 de juny de 2020 
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