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per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les llles Balears
Perquè en prerlqjueu coneixernerrt i li doneu la tramitacio reglamentària
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Mercedes Ciarrido flodríc;uez, secretàría del Consell de Govern,
CIRTIFIC:

Quc cl Consell cle Gor-r:rn a prolrosta de I cr:iiseller cle Moclel L-conòtnic, Turisme
Treball, en la sessió exLraorclinària de dia 11 defebrer de20?-2. adoptà lAcord
seq iien t:
Acord pel rlual s'aprova el Decret llei de mesures urgents per la
sostonihilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears
t,'article 30.11 de l'tstatut dAr.ilorronria deterrnina (onl a competència exclt.tsiva de
la rrostra Corlr.rrri{;rt Atttonottra: Ir rrisnre. Orderració i 1:larrificació rlel çector tt.rrístic
I'romocio turi:tica, tníormació turisticó. Oficines cle 1:romoció turística a I'exterior,
Regulacio iclerssificació cle les r:mpreses iclels establirnetrts tr-rrístics, Regulació de
les lírrics lrrilllirltres ptt)Pies cle strport iprttrrttltir'r rJel tttrisrne.

llarticlc 24 tarrrbé dc l'[statut dAr-rtononria deterntina que els podcrs públics de
Comunitat Autonorna reconeixeran I'activitat turística com a elenrent econòmic

la

estratèqic. cle les Illes l3alears. [il íonic.nt i l'orclertació cle I'acl"ivit;tt turís[ir,a s'ltatt
de clur a terr-ne antb I' objectiLr cle fer-l;r conr;:atitrle amb el respc'cte al medi
anrbient, al patrinroni cr-tltural i al territori, així com amb l'irnpuls de polítiques
generals i sectorials cle foment i ordenació econòmica que tinguin com a finalitat
afavorir el creixement economic a rrritjà i llarg termini,
t-'article 21 de la nrateixa norma disposa com a conrpetencia exclusiva de la nostra
Comunitat Atrtònonra el fonrr:nt dcl desenvolupament econònric en el territori de
la Conrunitat Autònorrra, d'acorcl atnb les bases i la coordinació general de
I'activitat econòrl,lica.
L'article 30.46 de la rnateixa trorma disposa cotn a cotnpetència exclusiv;r de la
Comunitat Atttòtrcrnra la protecció del rnedi atlbierrt, ecologia i espais naturals
protegits, serrs 1-,ei'juclici de la lecyislaciti bàsica c.ie I'EsL.ii. l.loi'rrles addiciorrals de
protecció del medi ambient,

farticlr,: .Q.tlJ (q la rnltr:ixa norma clispos. cortr a compete)ncia r:xclusiva de l;l
Corrrunit;.lt Autonoma la dr:l'cn:;a dels consurnidors i dels usu;:rris, en el marc de les
bases i I'orderració de I'activitat econòmica general i en el marc de les bases i lal
coorclinació general de la sanitat, en els termes del que disposen els articles 38,
131 ien els rrúmeros 11,13i 16 de l'apartat 1 de I'article 149 de la Constitució.

farticle 46 també de l'Estatut dAutonomia afirma qr-re en cas d'extraordinària
ur!,ent neccssitat, el Consell dc Govcrn podrà dictar mestrres

le

gislatives
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provi5ionals cu forrna de decrets lleis que no podran afr:ctar els drcts establerts en
aquest Estatut, a les matèries objecte dr: lkis de desenvolupament bàsic de
l'[statut d'Autonomia, i]ls prcs:;upostos qenerals dc la Comunitat Autònom;r, a l;r
reíorma dr: l'[istatut, al rt]rqir.tr t:lector;rl ni a I'ordenanrr:rrt clc l<:s in:;titucions
bàsiques dc la Cornunitat Autonoma dr: les Illes B;rlears,
Ll punt 2 dcl n.ratclx articlr: dispos,,r quc els d*:cret:, lle is quc:d;rran dcrogats si cn el
ternrini improrrogablr: de trenta dies subsetgüents a lir seva promulgació rro són

conv;rlid;rt.: (-rxnrosi;rmFnt pel Parlament clesprés d'rrn r.lobat i una votació dp

totalitat.
DLrr;1nt r.:l tcrmini c:;t.rltlcrt r:n r:l p;rrrcyraf ilntcrior, cl P;rrlarnent podrà;rcord.rr
tranritrció dels Dr:crcts llcis corn a pt'ojectes dc llni pr:l procerlinrent cl'urgt\ncia.

la

Aclucst Dccret llei incorpor.r un:;eçyuit de rrresurc:; quc e:; consideren
cl'extr;:ordinària iurgcnt níJcessitat, ique s'r:nrparen itn rirons intperioses d'ínterès
r;cnererl, essencialnterrt la protccció dcl rtreclí ;lmbicnt, l;r rlefltns;r dels consumidors
i usu.rris, i nbjectir.r, dr: políiic,l social,
Així, a l'crrrpara rl'tin secluit cl'acorcls, r:stur,lis, rr.:corr,'rrr;rcions iinclris cn rel;rció amb
noriltr,:s ja enrcscts etl .lqUestcl t.ortrt.rrrit;rI atttòrr0ril;r, es pteltel) iltesure:j pet
rrrodificar lalloiBl )01 ), cle 19 do jtrliol, clel frrrisme cle les Illes lJalears, pertal

d'irn;tlentctrt;rr rne:iurcs urqenl5 per ia sostenibilit;rt i circul;rrit.rt clel turisrne de les
llles ljalr.ars. l:s pretr-tn (trritar o urirrirr.ritzar la r;etneració de residus iel corrsunr de
rccrrso3 rral.rrral:;vctges. l-;r rtc-.ccssit;rt d';lccelcral cl tl-ànsit dcl :ectorturístic
l:ralear d'allotjanrent càll a l'ecoriornia circular es basa crr cliverses rat.irrs, entre les
clrrr: pocletrtr rJest;rcar ílLte supo\;t r-ltil nl;r:;sar crítir:a.-trficír..1tl.rneltt antple icliversa
(lttc pot r-roat-icornl,lartir coneixr,nrr:rlrt iexperi(:'lrcies ritilc erl aqLlest irnrbit, qucr
implir:a rrn r':lervat lros cs1:ccííic err r:l tctixit prodtrctiu clo lc:s nostrr:s illos, quc té una
enonrlc divr.lr:;iíic.,rció tcrritoriitl, i r1-lc:;uposa una c.rcle na cle valor transvers;tl.
Als eíectcs cl'esrnerrtar els acorcls, estr-rdis, o recortran;rcions quc cloncn cnrpara a
aquest Acord podenr esmentar els següents: la Re solució de 25 de setembrc de
2015 clc IAsiclirl-.rlca Gcrreral dc lc: l!.lcir-rrr: Unides rtrirrr 70li, quc conl'igura cl
document derronrinat -l'ransformar el nostre rnór.r; lAgencla 2030 per al
Deserivolup;rnrent Sostcnible, clue va inrplicar qr,re el paisos nrernbres
incorporessin la sostetnibilitat en la scv:r cstratcqi;r dc present iíutur, t.rntbó pel
qur: fa;r l'activitat lrlrístir-;1. Per.rltra lt:rnrla, la Rt:soluc.iti 75/229 dr:21 de clesembre
cle 2020 dictad;r tarnbé 1:er l'As:;ernblea Gerreral de les Nacions Urricies denominacJa
Protnoció del lurisme sostenible, iriclòs li:cr-rttrrisnre, lter;.r l'eraclic;rció cle la
pobresa i la protecció del medi Anrbient, que promou als Governs i parts
interessades a que pronroquin iclonin sLrport èr les rlillors practiclLles relativr:s al
turistle sosterriblr-'. [:l tL.tr.isnte sosterrihle ós, conl'orr.ne l'OMï, aquell clue lé
nlenantenl pn ( otll.)te le: teut'rcrtssions.r( Lu;lls i [rrLrtie:;, e<.ottòtrtitlues, st-rcials i
rnedian-rbientals per a satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de
lkrntorn ide lcs conlunitats ànfitrione:,. La pròpia OMTv;"r clecl,,rr.rr l'any 2017 com
l'any intrrrnaciona! clr:l turisnro,;rstr:nibk', amh l,l íinalitat de definir r:stratèqir:s
d'acció y.rer t,,rl clue el turisnrr.: corrtribr-reixi a la consecució dr:ls objectius dc
desenvolr-rpi.rment soslerrible, l:srnentar també que en data 2 cle desembre de
2015, la Comissió Furope;r va pr-rblicar el seu Pla d'Acció per l'Economia Circular, en
cl que t:stable ix que una economia tïés circular contribueix als eslorços de l.-l UE
per aconsecJr.rir una econorlia sosteniblc, hipocarbonic;t,, eficient en l'ús dr-:l:;
r€rcursos i competitiv;r. Lrsmentar també que l'onze de març de 2020,|a Comissió
[:uropera v.r public;rr t l nou Pl;l d'lrcció d'Fconomia Circul;rr per llnil Europa m(:s
ncta i conlpctitiva, rr:marcarrt l,r importàrrcia de l;r circtilaritat, en especial per les
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rr:cyions insul;rrs iultr;,rpcrifè:riqucs. Fn la maleixa línia, l'[strategi.r Esp;rnyola
d'[:conomia circular, nnomr:rrada Esp.rnya Circtrllrr 2030 dóna trasllat al marc
espanyol de l'estratègia europea, rccolreixent cxpr{:rss.rrncnt la inrportirncia de la
circularitat err el turismc. Esm(.rntar també que en la 21" conferència dr: les p;rrts
cie la convenció Marc de les nacions unicles sobre el c;rnvi Clinratic de 12 dr:
clesenrl.lre de 2015 c:; va adoptar-l'anomenatAcorcl cle parí:; 2011j, pel qual els
sign;rt;rris cs coiill)rcrnretefen.r recltrii. lers errris:,iorrs cie <1asr.rs arrrl: cl'ectr:
hivernacle com nró:; ;rviat millor. cal re corclar que el setemb re dc 20j7, el corrsell
dc Govern clc: les Illr::; R;,rlc;rrs vr acorclar;rcll'ir:rir-se als ol.rjectius i línies cJ,actuació
de lAcorcl c{e París. Fjsment.rr també c1ur: al novertrbrc clç. 2021, a la 26"
Confer'èrrr,ia dc) P;.trts es va signar la Dr:clar;,rcici rlr.t Gl,.rs;qornr:;oltre l'acció climirtica al
tUrisrïe, on les p;rrts signarrl.s nranifç:sterr r:l setrcornpromís cclrnú d,r:nir atots els
aqents Per a transforrnar el turisnre ifer que contriblleixi de mancr;-r cfr:ctiva a

l'acció de I clima.

Potlern r)snl(:rlt{lr Icrilrlrri, pel qr-re ia a eslt.rdis, qLre el tirr.rp Intergovernamental
d'Experts del ( anvi C.limàtir: (il],CC en les sevps siglr.:s qn anglòs) \./a Ltblic;rr
f
l'itrlorrrtc r':l.rLrrial if'('C, 201ái, solrrc ol:; intpar:tes rJe l'escalíarlent global,
t'er:orn3p1111 rrIa reclLrrció cle les r.:ntissiorrs Jllobals dr: co2 nrolt abans cJe 20:]0.
Tarrrbé crsnlctlhrr ltrstr-tcli clut tcl nre pel Consell Fconr)ntir- i Soci;rl cle les Illes
"r
Balears, publicat e rr I'any 2019 i denorrinat Estucli sobre la prospcctiva econòrnic;r,
sociarl irnecliarnl'rientalde lers sr:r:ietats cle les Illes Balears a l'l-loritzó 2030, r:n rll
qr:al, enLre d'altr'es asl)ecteis s'arralitzerr els rercLtrsos encr'cletir::; consurnits l les
nt'lslt es ille.rs o els cpavissirrrs electes clr-: I'escall'arnent glolral, aiirrnant qLre cal
lllllllcilo rllesLlrcs lirttil;rclot'cs id'adaptació arct lrct t;rl c1r-rc siquiir cfectivcs. l)el quc
f;r a l'Fstratòqia E:;panyol.r cle Circr-rlarit.rt, Isparrya Circular 20..]0, s,aíirrna que
l'aclopciir de nresurr:s en rnatitria dc rredi arlhient ltér-pnr-1 rlr.l sr.cf or ttrrístic ha de
rrr:nir clelr..rrrirrarla no norrcs pf'r la serra rellevàrrcia en l'agerrria polítiea, sino,
sol.lretot, perqut:: cl'una bon;r c,orrst:nrar-ió clel nritj;r icl'Lrn ús eficieirt clels recursos
cleperldrà el ítrtur clel secror. Arlucsta Istratcgi,.t lra siqr-rt clcserrvolr-rpada cn el I pla
dAcció cl'Econon-ria circular 20?-1-2,023, afirnrant el papr:r clarr cio la introclucció de
l'econonri;t cit'cular.
l-;r no:tnr Cor"nunitat /tutr)norn;r s'lr:r cortil:r-orlò: clr: trrarrcla cxplici[a am[_r els
objectius i ;rcords intcrnacionals csmenats mítjançant accions legislatives com l;r
Llei B/2019, dc l9 clc lcbrcr, cle residus isols contaminats de les Illes tialears, o la
.l
llel 0/20'l !t, cle 22 dc-: fettrer, cJer canvi climàtic itransició energètica. pertot
l'exposat, el present Decret llei pretérr dorr;rr trasllal i l';rcceleració dels objectius
d'aqltestes norntes al sector turístic esscrrci;llnrr:nt clcclicat a l'allotjament, entenent
qtle cl'aixo en dcpèrt r-ttra aciequada supervivèrrciir;rrtrbicntal icconò11ica cle les
nostres illes.

[Jn aspcctcl clLro llo e s pot obviar pcr enternclre la extraordirràrria i ut'!,ent necessitat
tle la tlottlt.t ús que ell trtcciinisntes cle finarrrarlent clrle pfovet rerr de la t.Jnió
[:uropca, Estat Espanyol i Comunitat Autonoma, tenen uns terminis fixos
d'cxecució. Aixícl Mecanisnre dc Rccr-lperació i llesilir!ncí.r (r.rn rlcls pil;rs clel fons
fJexl fienr:ration Ftl), qrrr: és la Principal font ckr iinanç;rment del pl;r cle
[iecuper;rció aprovat per l'Istat Fsp;r-ryol, fix.: un terrnirri d'r:xccució de 4;rnys per a
refornes i6 pc'r inversions, El 70% dels recursos de l'MRfï s'han cJr: cornprometre
entre 202'l i202-2^i el 30% restant, a fir.rals de 2O?_3. Fl propi pl.rn para la
Rccupcración, 'fransformación y Resiliencia del Istado Espariol, que clisposa c1'un
progrcrma d'inversions i relormes corre sponents al període ?-02.1-2.0?-3. Alershores,
es fa inrprcscindibk:, per no desaprofitar l'oportunitat de transformar i
nroclernitzar el nostre nrodel tr-rr.í:;tic r:n cl nt;,rrc de tokrs les mosures cle
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sostenibilitat que colrté el projecte que ara s'infornta, alinr:ar les mesures de
transformacíó amb els plans de recuperació aprovats.
perjudici der tot l'exposat fins ara, itenint en conrpte les dades referides en
els documents i estudis esmeutats, es considera necessari i urgent avançar també
en certes rïesures de circularitat en matèria d'estalvi energètic també en el sector
dels habit;rtqes corïercialitzats turísticarnerrt i inclús cn e stablimr:nts de
restauració i entretenil-nent.
Senst-.

Essent aquesta la base d'aquest Decrel llei, s'introdueixen tarnbé altres mesures
consicleracles cl'extr;rordini\ria i urgent necessitat rel:rtives a altres modiíicaciorrs en
matèria cle turisrre, ern rnatèria d'hiserrda, en tnatèria de salut, en matèria cie
rèqim jurídic d'activitats, així com relatives a crear I'entitat pLiblica empresarial
clerronrinada Escola cl'Hoteleria de les Illes [Jalears.

Concretarnent, el L)ecret llei incorpora en l'article 1 el seu clhje:cl-iu esserrcial:
establir mesures urc1€nts per la sostenibilitat icircularitát del trrrisme de les IIles
Balears, anrt) l'objectiu d'avançar cilp a Lrn inrpacte recleneratiu de l'activitat
turística al nostre teffitori ila nostra societat, Aixo es fa duent a terme Ltna
nroclificació dc la l.k:i B/?01'2.
L'arLicle 2 clrr a

terme una sèrie de nrodificacions de l'esmentada normd que també

es con:;idererr cl'extraordir.rària i r-rrgerrt necessitat, i així, destacar clue s'introdLreix
.l

tnajor clareclat en detern-rinats pLrrts clels articles 5, referit als clrets dels Lrsuaris
trrrístics, i 27, referit al registre d'emprcses, activitats i establinrents turístics, per tal
d'atorqar rnajor protecció als consumidors i usuaris i scgurctilt jur'ídica; urr.r
adecluació cle I'article 28 relrtirrir l'i:rtivit;,rt clarrr'lestina, oferta il.legal, intrrrsisme i
corrrpetència dr..sllei.rl .rl r.ricJrlnt ròqim sancionarlor, taml:é per un criteri de
secjuretat jLrríclica; dispos.rr l'obliqació de que els autodispensadors de begudes
alcoholiques dels establirrrents turístics nornés puguin ser utilitzats pel personal
propi r-lels establiments, per motius de saluU una millor redacció de I'article 30,
relerit al concepte d'empresa d'allotjarnent turístic. per evitar contradiccions en
l'articulat respecte l'aplicabilitat de la propia Llei del turisme; la modificació del
concepte cle pensió cornpleta íirtegral, per la rrecessitat d'atorgar urril rnajor
seguretat jurídica; la necessitat de quò deternrirrats allotjanrerrts turístics obligats a
dur a terrre urra neteja diària de les habitaciorrs disposin de llits elevables
electronica o mecànicament, per tal d'una rnillor prestació cle serveis i
n.rodernització, l;,r qual cosa repe rcutirà també en la salut labor.al de les persones
treballadores; la introciucció cle la fiqura dels lrotels de benestar, per la necessitat
der poder corrpetir nrillnr arlb;rltres clestinacions turístiques; la introducció del
llibre reqistre en els habitatges comercialitzats turísticarnent, per tal clc qarirntir
l'efectivitat dels serveis prestats i defensar adequadarnent els clierrts i usuaris, així
com una nrillor clarificació també en aquest ànrbit respecte la necessitat de que la
prestació clel servei de neteja es dugui a terne segons el que cleternrini el
contracte; una millor inecessària clarificació respecte el que no es consideren
ernpreses turístit.lues de rcst.lLrració; una adaptació de l'article de les agències de
yi6tecs les obliç,ar:ions clerivacles de la norrrrativa bàsica idirectives europees; la
".
introduccirj cl'rrn nou títol, el V, a la Llei B/2012. per tal d'establir mesures
d'econonria circular en el sector turístic, dirigides essencialrrent a una reducció
dels residus i menor consum de recursos, la qual cosa com s'ha exposat es
considera necessària i urgent pe r l'esdevenir mediambicntal i econòmic de les
nostres illes, S'incorporen tambó mesurcs urbanístiques relatives ,l les obres o
instal.lacions que puguin ser necessàries per la implementació d'aquestes
mesures. l'ambé s'introdueix urra calendariizació que es considera adequ;rda per
la seva total impl;rntació, i es du a terme una adequació del règim sancíonador de
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la pròpia t-lci B/2012 per incorporar
res infraccions reratives.l res
mesures
incorporades. Així m;rt*ix, e-s
crisposa ioriig.tori"trt de
desenvolupar ers arbergs
o'- es clirerenciïn cl;rrrrinenr dets atberrqs .r" 1o,i.ntut i atorsar
:fft,.'*.|.ffi;,ïJ.::

TJ

Pe l qLre fa a res cris'osícions
ac,cricio'ars, i'corporen mesLrres
que també es
consicreren d'extr;rorcliràri;i i ur.gent
noa.,rrlaoa, i així e srrrenrar nresures
reratives
la sosteníbiritat soci;rr,pr]r,o-ru

a
n-'ïroro o. io,luaritat ira competitivitat,
ra necessitat
d';.rprovació pr:r Acorcr cler conseil
,r,, àáu"à d,un pra Esrratèqic
cje Destinació
circular' la creació de.l'entitat pública
cmpresarial Escola d,Hoteleria
de les Illes
13alears; ira suspr:nsió cre ra possibirirorcr;LrqL,iri,
praces tLrrístiqLres a res ilres
de
M.allorca, Elviss,r i I-cr
;
q u a r c o s a n o o,
o o o',"ïl ï
:i J"-1,'.",i:,:liJ : J,,:ï[ ï,ï; :
d'activitat tt_trística o cl,ampliació
.t. t., u*irünrs (tampoc a Menorca);
mesltra
intrínsecament ,ig.rda a ra implantacio
J.-iu ,"utu de nrcsures i objectíus que
s'incorporen en el present decret
llei (i aixi Oisminuir la generació
de resiclus,
l'incrempnt r.lel consrrm rje recrrrsos,
iluitu,-.ontru rll canrri climàtic, ien
cJefinitiva
pr:rsequir Lr' turisr'c sostenirrle),
s,intro<ireix no obstant Lrn règim
cr,excepcions,
r-'oirjecii'és; clrre err; prans cr'rntr.'rv.nció
en Ar-nHits Turístics, o ers plans
l,erritoriars
Itrsulars pruguitt cJur a terme ttn,r
av,'rluació r.r rr.:avaluaciir cie
la capacítat cle càrrega
turística de cada ita, clue er tot cas
ha rle sulrosar u.a rccrt.rcció
cier número de
places turístiques.

i:ï;ïi ïi:l

:#

f

i;

Pel qire fa a la tlisplosició t.ansitòria
cJel ciec'er llei, c.s referc.ix
a l,article
2-/2020' cle 15 d'octu're, cle rrcsurct

/ cle la Llei
rrt,.,-,,, iu^tr.aorclirràr.ir--s pera'impurs
de
l'activitat econòrnica i ia simplifícacr,,
rJrrirut.,rtiva r:n i,ànrbit cre res

adnrinistracions pribliqrres rie
les Illes nrf.rr-r,'p., pal.liar pls
el.ectes ck: la crisi
ocasionada pcr ra coVID-lg; així
com ía referència a ra transitori.,oi
.n
dels nous criterris de classir"icacio
ct,estrertci i craus clers ailotjanrents
'apricació
turístics.
l-a disposició

crerogatòria contemlrra també mesur.es
que es consicreren
d'extraordinària iurgent necessitat,
iaixí cleroga els pl._rns de moclernització,
ates
es consideren una càrreqa empresrrial
cle oirrcit corrcordança

amb la Directiva de
servelis inormcs c]c transposició;
aixícorr.i"rogu l,arricle 125 clel Decret
z0l2015
relatiu als rer.lt a car, per tal de Oonur
rngrr.rri .lu.i ti.u ique la competencia
pertanyi
a

ïranspclrts.

,tïfl:ï;ffi1ljiï)|;r.,

rerereixen a ta necessirar cle prorrosar
la visència de

ï'H: ill; ffi

r i r,
rn o cr e r n i rza c i u o
., ; í
;,ï:;;
#,',,..:,1,-.,"# i : lru* "Ju
",,
projectes que s'acuilin,
redueixin praces, .n .o*or.tunça
arnb ers aspectes requrats
(:n aquest L)ecret irei.
Iambe es nrociifiquen ers criteris
cre crassitic;rció d,estreres i
'cf,atorOa-nrés
claus dels allotjaments turístics,
per taf
climin;rr èispectes que o.eneraven i,segr.rretat jurklica, cornpetitivitat al sector i
s,lrrtro,tueix t.,rni* ,n ,.agim
excepcional reratiu ;r determinats
Rpaitaments iurístics cle l,ira cre rt4enorca
per tal
de lluitar contra lobsorescènci;r
i ct,,grradrciJ Jl r., ,o,,"., (]n que
csian ubicats ers
apart'rments tLrrístics, millorant la qu;rlitat,
Tarnbé s,introclueixe. mesures
relatives
a nrodificacions rJe ra L.lei 4/?-021
, cle 17 cre .t,..,rurtrr,,, cle me,.sures extraorcíinàries
i
urgents per executar res actuacions
i els projectes que s,han cler finanç;rr
amb fons
europeus en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació lnesilièncn,.,"r.o,.n
de ra Lrei 14/2014, de 29 de desembre,
ct. rinances de r;r conrunitatAutònoma
de
les Illes Bale;lrs. Així mateix s'incorporen
rooirl.o.ion, relatives a la Llei 6/2010,
de 28 de desembre, de salur pública
O. t", ttüs'ünt.urr.
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Pel que fa a l'estructura el Decret llei es desenvolupa cn dos articles, sis
disposicions addicionals, una transitòria, un;: cleroqatòria, iset disposicions finals,
l,a figura del Decret llei, prevista a l'article 86 de la Constitució espanyola i a I'article
49 del nostre Estatut d'autonomia, és la idònia per poder emprendre amb la
pronrptitud necessària tot el conjunt cle mesures que s'esmenten, les quals fan
evicletrt la concurrència del pressuposat que de fet ens lrabilita a ;tcloptar aquerst
Decret llei, i que consisteix en I'extraordinària i urgent necessitat-.

Aquest Decret llei, per tant, cornpleix amb els requisits exigits per la jurisprudència
constitucional ja que les nle surcs clur: conrprèn sc.rrqeixen con'l una rrccessitat
respecte d'urra sittració en cls objer-tius qovernamentals que requereix una acció
normativa inrmediata o en què les conjur.rtures econòtïiques requereixen una
ràpida resposta en un termini més breu qrre el reqr:erit per la via normal per a la

tr.rïitació parlantentària de

lç:s lleis.

P€r tot això, icl'acord anrb allò qLre pre\./eLr l'article 4Ç).1 de l'Fstatut d'arrtonomia, el
Corrsell de Goverrr adoptcr l'Acord següeltt:

Primer. Aprovar el Decret llei dr: nresures urgents per l;r sostenibilitat icirculálritat
del turisme de les Illes Bale..rrs, que cons[itueix l'annex d'aquest Acord
Segon, Comunicar aquest Acord al Parlarnent de les Illes Balears i sol'licit;rr la
valiclació clel Dercret llei, cJ'acorel anrb allo que preveu l'article tlg.2 de I'Fstatut
rl'arrl olrontia, i als eíectes l)ertiltents.

l, perquè consti i te ng ui cls efectcs quc corresponguin, expedesc aquest certificat
anrh el vistiplau cle l;r President;r.
l:rï,

Palrna, l1 de feb ren OE
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Vist i plau

irl- <ir,

r1

La presidenta
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