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Assabentament del Portaveu : Jaume FONT I BARCELÓ
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 9-2017/GLEX-0007, núm. RGE 7657/2017, relativa a Projecte de llei
d'urbanisme de les Illes Balears.
Regulació : Article 117 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Esmena a la Totalitat de devolució
Títol de la iniciativa :
Esmena a la TOTALITAT, de Devolució
Contingut de la iniciativa :
Justificació de l'esmena:
Es vol substituir una recent llei general en matèria de sòl i urbanisme (la Llei 2/2014 d'Ordenació i
Ús). La Llei 2/2014 va establir per primera vegada una regulació general de l'activitat urbanística
acabant amb la important fragmentació normativa que existia. Aprovar una regulació general va
costar més de 30 anys i, per tant, va ser una fita important. És evident que aquesta Llei 2/2014 no
ha tengut temps de ser adequadament desplegada. Que tres anys després de la Llei 2/2014 es
pretengui la seva derogació total no sembla el més coherent per donar un marc jurídic sòlid en
aquesta matèria. És molt més lògic plantejar la modificació parcial de la Llei 2/2014 que la seva
substitució total. La substitució total no ajuda a l'estabilitat i la seguretat jurídica.
La Llei 2/2014 no va incorporar la regulació del sòl rústic que va continuar regulat per la Llei
6/1997 de Sòl Rústic. Tampoc va incorporar la regulació de l'Ordenació del Territori. El projecte de
llei d'Urbanisme parcialment pretén introduir la regulació del sòl rústic, si bé continua deixant al
marge el tema de l'ordenació del territori. Aquesta pretensió no té un esperit compilador ja que no
es procedeix a incorporar el conjunt de la regulació sobre el sòl rústic. Per tant, enlloc de tenir una
regulació en una única llei passaríem a tenir una regulació en dues lleis (llei urbanisme i llei sòl
rústic) la qual cosa no sembla la millor manera d'aconseguir un règim jurídic més clar i que doni
més seguretat als operadors jurídics. Al contrari, es fragmenta la regulació que és la pitjor opció.
O bé s'incorpora totalment el règim del sòl rústic a la llei urbanística general o bé es manté una
legislació específica. L'opció del projecte de llei és la pitjor opció.
L'avantprojecte planteja la divisió de l'instrument de planejament urbanístic general en una
espècie de dos instruments: el pla general (determinacions d'ordenació estructural) i el pla
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d'ordenació detallada (determinacions de detall). Aquesta previsió dificultarà encara més la difícil
tasca de tenir un planejament urbanístic general actualitzat que hauria de ser l'objectiu de la
norma legal. El gran problema a nivell de planejament de la immensa majoria de municipis és la
cronificació dels seus plans urbanístic i la seva manca d'adaptació als diferents instruments
d'ordenació territorial i la resta de normativa aplicable. Dividir la planificació general en dos
instruments només farà més difícil aconseguir aquesta adaptació, entre d'altres coses, per la
manca d'experiència i coneixement de les noves tècniques que es volen implantar. El projecte de
llei enlloc d'afrontar la prioritat en planejament urbanístic (l'actualització dels plans i la seva
adaptació als instruments d'ordenació urbanística) el que fa és establir un nou sistema de
planificació que encara dificultarà més l'assoliment d'aquesta prioritat.
Una de les principals novetats del projecte de llei en matèria de disciplina urbanística, sobretot, en
les previsions sancionadores, és que els tipus infractors girin al voltant de l'ús urbanístic que
s'implanta. Fer girar la sanció per la realització d'obres sense llicència o comunicació prèvia al
voltant de l'ús i no de la realització d'edificació o instal·lació a la pràctica serà una gran font de
problemes ja que molt sovint (edificacions en execució) l'ús no estarà definit o bé farà falta una
inspecció interior de l'edificació i, en el seu cas, l'autorització judicial. Enlloc de guanyar eficàcia, el
que passarà és que es pot perdre eficàcia. La qual cosa farà que en molts de casos en que no
es pot determinar l'ús sigui aplicable el tipus residual de l'article 166.2.a) la qual cosa a la pràctica
suposa que el projecte de llei està rebaixant les sancions ja que passarien d'obres en parcel·les
inedificables que amb l'article 186 de la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl tenen una multa
d'entre el 100 al 250% a que la indeterminació de l'ús de les obres encara que la parcel·la sigui
inedificable la multa passi a ser del 50 al 100% (art. 166.2.a projecte llei). En matèria de disciplina
el projecte de llei té molts d'aspectes defectuosos.
Assabentament grup,

Josep MELIÀ I QUES

Jaume FONT I BARCELÓ
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