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De conformitat amb el que disposa l'article 132 del Reglament de la Cambra, em
pertoca de trametre-vos el dictamen del Projecte de llei RGE núm. Lgggl22,
dimanant del Decret llei 3/2022, d'LL de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, uprouui a la sessió de
la Comissió de Turísme í Treball de dia 19 de maig de 2022.

Vos el tramet perquè en prengueu coneixença
subsegüent que procedeixi.

i als efectes de la tramitació

A la seu del Parlament, a 24 de maig de 2O22
EI

etrat,

nserrat i Bibiloni

SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
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DICTAMEN
PROJECTE DE LLEI RGE NúM. L}EEI22, DIMANANT DEL DECRET LLEI
312022, D'l1 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS pER A LA
SOSTENIBILITAT I LA CIRCULARITAT DEL TURISME DE LES ILLES
BALEARS
La Comissió de Turisme, atès l'informe emès per la ponència corresponent, i després
del seu debat a la sessió de la Comissíó del dia d'avui, ha aprovat aquest Dictamen
el qual, en compliment de l'article 132 del Reglament de la Cambra, es tramet al Sr.
President del Parlament, als efectes de la tramitació subsegüent que en procedeixi.

DECRET LLEI 312022, D'11 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A LA
SOSTENIBILITAT I LA CIRCULARITAT DEL TURISME DE LES ILLES
BALEARS
DECRET LLEI

I

Article
Objecte

L'objecte d'aquest Decret llei és el d'establir mesures urgents per a la sostenibilitatila
circularitat del turisme, a les Illes Balears, amb I'objectiu d'avançar cap a un impacte
regeneratiu de l'activitat turística al nostre territori i la nostra societat.

A

aquest efecte, es duen a terme modificacions estructurals de la

Llei

812012,

de 19 de

juliol,delturismedelesIllesBalears,alaquals'introdueixuntítolespecíficfu

M

amb mesures per a transitar cap a l'economia circular amb l'objectiu
de convertir les Illes Balears en la primera destinació furística circular del món.

Article 2
Modificacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
1. Es

modifical'apartat I de l'article 1, que passa

a

tenir la redacció següent

l. L'objecte

d'aquesta Llei és I'ordenació, la planificació, la promoció, el foment
i la disciplina del turisme i de la qualitat en la prestació de serveis turístics de les
Illes Balears, impulsant el turisme sostenible i circular en el marc de I'Estatut
d'autonomia i de la resta de I'ordenament jurídic.
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2. S'introdueixen dues lletres, la k), la l) i la m) a I'apart at2 de l'article 1, amb la redacció
següent:

k)

Impulsar

la circularitat al

turisme de les Illes Balears,-a$rb-J@ieetiu
rcstre territorii seeie

l) Impulsar un impacte regeneratiu al nostre territori i societat.
m) Impulsar la cohesió social en el turisme les Illes Balears.
2.bis. S'afegeixen dues noves lletres la p)
redacció següent:

i la q), a I'article 3 de la Llei 8/2012, amb la

p) Sobreconüactació: dur a terme la contractació d'unitats o places d'allotjament
que no es pugin atendre en les condicions pactades, en el sentit que no es pugui
posar a disposició dels clients l'allotjament a I'establiment contraòtat.
q) Sobreocupació: allotjar a I'establiment més persones de les que permeten les
places disponibles.

3. Es modifiquen les lletres g) i k) de l'article 15, que passen a tenir la redacció següent:
g) Identificar a I'accés principal, a un lloc de fàcil visibilitat, els diferents distintius
acreditatius de classificació, categoria i especialitzacio de l'establiment, així com
els distintius de qualitat, capacitatmàxima i qualsevol altra informació referida a
I'exercici de l'activitat, de conformitat amb la normativa corresponent.

k) Conèixer el número d'inscripció turística en el cas de publicitat o contractació
d'allotjaments turístics o de comercialitzaçio d'estades turístiques a habitatges.
3. bis Es modifica I'article 19, afegint quatre lletres, de la

m alap,

amb el següent

redactat:

m) Impulsar l'ús de productes de neteja naturals i/o ecològics amb certificació,
sempre que existeixin productes d'aquestes característiques en el mercat.

n) Identificar, sempre que sigui possible, els productes ernprats a la seva activitat
que constitueixen les principals fonts de residus dispersos (també nomenat
littering), especialment en I'entorn natural i marí i adoptar les mesures adequades
per a provenir i reduir la producció d'aquests residus.
o) Fer ús de productes durables i fiables (també en termes de vida útil i absència
d'obsolescència pranatura), reparables, reutilitzables i actualitzables.

p) Fomentar lareutrlització dels productes i els seus components, entre d'altres,
mitjançant donació i la implantació de sistemes que promoguin activitats de
reparació, reutilització i actualitzacil, molt especialment pels aparells elèctrics i
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electronics, piles i acumuladors, tèxtils i mobiliari,
envasos i materials i productes
de construcció.
3.ter. Es modifica I'article 20 dela Llei g/2}rz,amb
la redacció següent:

Article 20
Sobrecontractació

1' Pel que fa a la sobrecontractació, les empreses titulars d,estúliments

d'allotjament no poden contractar unitats o plàces q*
oo puguin atendre en
pactades, en el sentit que no es pugui posar
a disposició dels
"o1ag1ons
clients
I'allotjament a I'establiment.
2' Sense perjudici del que_ es disposa en el paràgraf anterior, les persones titulars
dels establiments d'allotjament que hagin ïtr"orr"gui en
sobrecontractació
estan obligades aproporcionar allotjament a les persánes
usuàries afectades a
un establiment de la mateixa zona, de categoria igual o ,up"rio,
condicions de màxima similitud a les pactadá, ,"nJ" que
pugui suposar
majors repercussions econòmiques per al client.
3' La persona titular de l'establiment à què fa referència el punt anterior ha de
contractar el servei de desplaçament al nou establiment
i assumir de manera
directa el pagament de la diferència de preu, si n'hi
ha, com també qualsevol
altra despesa originada per ra sobrecontractació que no
sigui imputable a
I'actuació de la persona usuària, fins que no estigui
definitivinent árroúuJu i
sense que aquesta, per tant, hagi d'avançar cap pagament.
Això, ,"rrr"
perjudici d'altres danys o perjudicis que pugui t"uúui
la persona ur"ariu i
sense perjudici que el titular de I'establirnent pugui
repercüir les despeses
contra l'empresa acusant de la sobrecontractació.

l::

i*

.

3'quater' Es modifica el punt 4 de I'articl e23, quepassa a
tenir la redacció següent:

tu

inexactitud, la falsedat o l'omissió en qualsevol dada,
manifestació o

1'
oocument de

caràcter essencial que s'adjunti o incorpori a una declaració
responsable d,inici
d'activitat impliquen la cancel'lació-de la inscripció i, per tant,
ia impossibilitat

de continuar amb I'exercici de I'activitat afectadi, ,.rr,'p"4,rái.i
de
responsabilitat
11"^::91T,"-*
tnteressada.

la
legal en què es pugui haver incorregut, amb instàcóió prèvia
del
corresponent, en el qual s'ha de dinar audiència a
persona

li

Així mateix I'administració turística competent que hagi detectat la
falsedat a què
es refereix el paràgraf anterior imposarà i'obligáció
alresponsable àe restituir la
situació jurídica al moment previ al desenvolipament
o exercici de l,activitat i
incoarà la instrucció del procediment sanciànador. En
cas de detectar la
inexactitud, i sens perjudici d'imposar la restitució de la
situació jurídica,

I'administració turística podrà incoai la instrucció del procediment
sancionador.
4. s'afegeixen dos punts, el 6 i el 7,

aI arlicre 27, amb ra redacció següent:
3
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6' En el

cas en què es comuniqui el cessament del titular
de l,explo tació,
I'Administració turística ha de tenir provisionalment com
a explotador, fins que
no se'n comuniqui un de nou, el propietari.
' Pel que fa a les empreses comercialitzadores d'estades turístiques a habitatges,
I'Administració turística ha d'inscriure només el nom
d'un deis explotadors, a
I'efecte d'una comunicació adequada.
7

5' Es modifiquen els punts

I i 2 de l'article

28, que passen a tenir la redacció següent:

l ' La publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la
realització efectiva d,una
activitat turística sense haver presentat la declaració responsable
d,inici d,activitat
o, si s'ha presentat, però sense complir les exigències lègals
p., u .*.r" ir-la, té la
consideració d'oferta il'legal o activitat clan-clestina, irrtrusisme
i competència
deslleial, i implica la incoació de l'expedient sancionador
coffesponent amb
subjecció al que disposa aquesta Llei.

2' Els establiments turístics només poden utilitzarla denominació
corresponent al
seu grup, classificació, categoria o caractenstiques
de I'activitat, sense que, per
tant, es pugui induir a error al respecte.
Es prohibeix que els allodaments no definits per la normativa
turística o que no
hagin presentat la declaració responsable d'inici d'activitat
turística (DRIAT), o
que I'hagin presentat sense complir els requeriments
normatius, utilitzin les
denominacions de vacances, turístiòa o_similars, o que
utilitzin canals d,oferta que
emprin aquests termes o dels quals es desprengui una finalitat
turística.
6. Es modifica l'article 29 bis, que passa a tenir la redacció
següent:

Article 29 bis Autodispensadors de begudes alcohòliques
Es prohibeixen als establiments turístics els autodispensadors
de begudes
alcohòliques. Els dispensadors de begudes alcohòliques que
hi pugui haver als
establiments únicament els pot utilitzir el personal propi
dó I'esta'blúent.

7. Es modifica el punt2 de l'article 30, que passa a tenir la
redacció següent:
2' No es consideren empreses d'allotjament turístic les empreses
d'allodament que
tinguin finalitats institucionals, socials, sanitàries, assistencials,
docents
o esportives, ni les que es desenvolupin en el marc dú,laborals,
progru,n". de
l'Administració dirigits a la infància, la jàventut o altres col.lectius
necessitats

d'especial protecció.

8' Es modifrcal'apartat 6 de I'article 32 de la Llei 8/2012, que passa
a tenir la redacció

següent:
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perjudici del que estableix 1'article 27.4
d'aquesta Llei, no suposa infracció
d'aquest principi la coexistència de l'ús turístic
amb qualsevol altre ús, en un
mateix immoble, si aquesta situació ja existia
tegatment amb anterioritat a
I'entrada en vigor de la Llei 2/1ggg, ae z+
d" ;;;, general turística de les Illes
Sens

Balears.

8'bis' Es modifica el punt 3 de I'article 33, que queda
redactat en els termes següents:
Es prohibeix l'existència d'unitats d'allotjament
d'ús turístic integrants d,alguna
ústic l,explotació de les quals
no conespongui al titular de I'empresa explotadora
de I'estabii*"rrt d'allotjament
de les edificacions de l'establiment d'alloijament

turístic.

L'incompliment sobrevingut de la unitat d'explotació
per causa aliena al titular de
la mateixa i directament iáputable a un
titular d'unitats d'allotjament no suposarà
la pèrdua

de la llicèncià

d'explotació de I'establiment.

9' Es modifica l'apartat
següent:

11 de

o

aatontzació que

1àp*u

l,explotació unitària

l'article 37 dela Llei 8/20l2,que passa a tenir la redacció

1' S'ha d'entendre que un establiment d'allotjament
turístic s,explota sota la
modalitat de pensió completa integral, si, dins
.rï fr"., global orert a tots o a part
dels usuaris, a- més de I'allotjament, s'inclouen
ets aliments i les begudes
coresponents al berenar' el dinar i el sopar,
com també el consum addicional
d'altres aliments i begudes a l,establiment.
l0' s'introdueix un article, el 37 bis, amb la redacció
Article 37bis
Modemització
d'allotjament

i

innovació en

següent:

la higiene i en la neteja dels establiments

Els establiments d'allotjament de les Illes Balears
que pertanyen al grup d,hotels,
hotels de ciutat, hotels apartament, hotels rurals,
així cornia resta d,establiments
d'allodament que voluntàriament hagin obtiniut
unu .furrlncació d,estrelles,
tenen l'obligació que la totalitat dels llits de
I'e-stabliment, llevat dels supletoris,
siguin elevables mecànicament o elèctricament,
de tal
que perrnetin una
millor neteja del terra de l'habitació o dels elements -urr"ru
sob.e els quals s,assenta el

llit.

Queden exceptuats de- I'obligació referidl al paràgraf anterior
es establiments,
amb un màxim de 30 habitacions, que estiguin
imitantats en edificis que siguin
béns d'interès culturar, béns caíaügats, que posseeixin
una crassificació de
1

Modificat mitjançant Acord del consell de
Govern de 21 de març pel qual es corregeixen
errades materials (BOIB núm. 40 de 22.03.2022).
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protecció singular, o gue estiguin situats
en nucli antic,sempre i quan els llits i la
estructura que els integra tenguin una significació
nisiorica'ilatrimonial,
degudament acreditada.

Amb caràcter excepcional i exclusiu, queden exceptuats
de l,obligació de
substitució els llits i I'estructura que els integra
amb una significació històrica,
patrimonial, i c]rltural, degudament acrediitada,
amb iníependència
classificació de I'establiment d'allodament.

de

la

perjudici de la resta de normativa aplicable, els
equips d,elevació dels llits
i del consell, de
la qual es modifica la Directiva
95/16/CE i la norma espanyola de transposicià
el Reial decre t 1644/200g, de l0
d'octubre, pel qual s'estableixen les noà", per
a la comercialit zacio iposada en
Sens

han de complir la Directiva2006/42/cE áel
Parláment Europeu
17 de maig de 2006, relativa a les màquines
i per

servei de les màquines.

1' S'introdueix una..nova lletra en el punt 1 de
l'article 39 de la Llei g/20l2,que passa a
tenir la redacció següent:
1

2e) Hotels
de benestar: són els establiments que, a més
de

complir els requisits
establerts per als hotels, disposen d,instai.lacions
gue, a part del servei
d'allotjament, ofereixen conjuntament serveis de
benestar i bellesa prestats per
personal qualificat.
S'entén per servei de benestar aquell destinat a promoure
o millorar la salut de les
persones.
Es obligatoria la prestació d'un o diversos serveis
relacionats amb el benestar i la
bellesa conjuntament amb el servei d,allotjament.

Aquests establiments han de tenir una categoria
mínima de quatre estrelles, i
poden disposar per a la prestació dels serveis
Je benestar i bellesa d,un màxim del
50 % de la superficie total del conjunt, incloent pel
còmput l,ús d,allotjament
turístic.
11 bis' Es modifiquen el segon paràgraf del punt
queden redactats en els termes sègtients:

7 del,micle 50, de la Llei g/2012, que

si el títol constitutiu o els estatuts no impedeixen la comerci

alització turística dels
habitatges en els termes exposats en el paràgraf
;;;;
o aquests no existeixen, és
necessari, per dur a terme la comercialitzició
úrística, i només á aquest
acord
de la.junta de propietaris en el qual la majoria de persones
"r."t",rr1
propietàries,
que alhora
constitueixen la majoria de quotes-de propietat,
ur."piin expressament la possibilitat de
comercialització turística dels habitatges, àcord-que
ta mateixa majoria pot modificar. En
aquest supòsit resulta d'aplicació el règim determinat
en I'article ú.2 aàla Llei 49/1960,
2 Modificat

mitjançant Acord del consell de Govern de 21 de març pel
qual es corregeixen
errades materials (BOIB núm. 40 de 22.03.2022).
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de

2l

juliol,

de propietat horitzontal. Aquest acord s'ha d,inscriure
en el Registre de la
Propietat, sempre que sigui possible confòrme
a la normativa sectorial específica (a fi
dïnformar possibles terceres persones adquirents d'habitatges).
de

12' Es modifica la lletra a) de l'apartat l), i l'apartatactual2
passa a ser el 3 i s'introdueix
un apartat, amb el número 2, al'article 51, de la
Llei 8/2012,àmb les redaccions següents:

a) Neteja periodica de l'habitatge, abans de I'entrada
dels nous clients o durant
l'estada d'aquests, segons contracte.

2' Als efectes de garantir I'efectivitat dels serveis
esmentats en l,apartat anterior,
la persona comercialitzadora d'estades turístiques
en habitatg", ai,i. residencial
ha de disposar, a partir de I'l de maig de 202à,
d'un llibre registre, habilitat per
I'Administració turística insular, en el qual s'ha de
fer constar la d.ata i la
identificació de la persona fisica i/o juríàica que dugui
a terme les activitats
descrites en l'apartat anterior, fins i tot si es
tractá de la mateixa persona
comercialit zadora i/o propietària.

El llibre registre ha d'adoptar el model determinat per l'Administració
turística
insular, que pot ser electrònic sempre que quedi garantida
la seva veracitat i
comprovació de dades. L'habilitació coniist"i*
ú verificacio de que el llibre
s'ajusta al model citat.
".,
En cas de sol'licitar la renovació del llibre, la persona
comercialit zad,orad,estades
turístiques en habitatges d'ús residencial na ae presentar
el llibre anterior per
justificar I'esgotament ders seus fulls o el
seu deteiiorament.

En cas de pèrdua o destrucció del llibre o una altra
circumstància similar, s,ha de
justificar mitjançant una declaració escrita
de la persona comercialit zadora
d'estades turístiques en habitatges d'ús residencial
comprensiva de la no
presentació
que disposi, i aquesta circumstància s'ha de
fer constar en la
1-nrg]es
diligència d'habilitació; posteriorment s'han de reproduir
en el nou llibre les
anotacions efectuades en I'anterior.

El llibre registre ha de romandre actualitzatdurant
els períodes d,estada turística,
disposició dels inspectors de I'Administració turística
insular.

a

13' Es modifiquen les lletres c) i d) del punt 3 de l'article
53, que queden redactades de
la manera
següent:

c) Els que hi ha a les empreses turístiques d'allotjament
i a les empreses turístiques
que estiguin estrictament dóstinats als elienrsallesja*s
usuaris
1t^it*::llt:: :empre

clel servei turístic.

1)rllg:
oomlcllt.

a

prestin exclusivament serveis de subministrament
de menjars i begudes
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13 bis. Es

de la

Llei

modifica la lletra c), i s'afegeix una nova lletra, la d), al punt

I

de

l'article 54

812012, que queden redactats en els termes següents:

c) Clubs de platja: són els establiments que, situats a les zones determinades per l'article
3.1 de la Llei 2211988, de28 de juliol, de costes, o a solars, terrenys o edificacions situats
davant la mar, sempre complint les determinacions que la legislació de costes, ofereixen
com a activitat principal I'activitat de restauració, que es complementa amb seleis
d'animació, venda de productes,lloguer de gandules, com també altres serveis nàutics.
d) Qualsevol altre establiment de restauració que es determini reglamentà,riament

14. Es modifica el punt 1 de l'article 58, de la Llei 812012, que passa a tenir la redacció
següent:

1. Les agències de viatges domiciliades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears han de ser objecte d'inscripció en els registres insulars coffesponents i en
el Registre General d'empreses, activitats i establiments turístics, mitjançant la
declaració responsable d'inici d'activitat turística, en la qual ha de constar la
declaració de tenir constituïda 7a garantia definida en aquest article, en
compliment de les exigències contingudes en el Reial decret legislatiu 112007, de
16 de novembre, pel qual s'aprova el text refos de la Llei general per a la defensa
dels consumidors i usuaris, i en altres lleis complementàries, així com en la
Directiva 201512302, del Parlament Europeu i del Consell.
Les agències de viatges establertes en una altra comunitat autònoma o en un altre
estat de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment en les Illes Balears
també han de ser objecte d'inscripció en els registres turístics, prèvia presentació
de la declaració responsable d'inici d'activitat turística. En aquest cas, les
administracions turístiques competents acceptaran tota protecció constituïda per
l'organitzador o minorista conforme la normativa de I'estat membre o de la
comunitat autònoma del seu establiment.
Les agències de viatges establertes fora de l'àmbit de la Unió Europea que r,.ulguin
obrir un establiment en les Illes Balears també han de presentar a l'Administració
turística la declaració responsable d'inici d'activitat, que també ha d'incloure la
declaració de tenir constituïda la garantia exigida per la normativa de les Illes
Balears, en els seus termes.

14.bis Es modifica el punt 2 i s'afegeixen dos nous punts, el 5 i el6, a l'article 61 de la
LletS/2012, amb la redacció següent:

2. S'entén per empesa de turisme actiu aquella que, amb ànim de lucre, es dedica
a la prestació de serveis que penneten el desenvolupament d'activitats recreatives,
esportives i d'avenfura que es practiquen fent servir els recursos que ofereix la
natura, siguin en el medi aeri, terrestre, subterrani, aquàtic o subaquàtic, i en les
quals és necessari un cert grau d'esforç fisic, de destresa, d'experimentació, o que
impliquen un cert risc controlat.
8
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També es consideren activitats de turisme actiu aquelles que es fonamenten en el
gaudi o la sensibilització del medi o els recursos naturals.

I'activitat concreta de turisme actiu requereixi titulació oficial per
la normativa sectorial, el personal responsable i monitor ha d'estar
po6"5ió
d'aquesta titulació. En el cas que no s'exigeixi titulació oficial, s'ha "n
delenir una
qualifi cació adequada per exercir l'activitat.
5. En el cas que

6. En la declaració responsable relativa a una empresa de turisme actiu s'ha de fer
una indicació clara del tipus d'activitats per desenvolupar, del lloc o llocs en què
es durà a terme, així com de la qualificació adequada del personal.
14 ter. Es modifiquen els punts 2 i 3 de I'article 64 dela

Llei 8l2}lz,que

queden redactats

en els termes següents:
2. Les oficines de turisme la titularitat de les quals exerceixi cadaun dels consells
insulars han d'integrar les xaffies d'oficines de turisme de Mallorca, Menorca,
Eivissa o Formentera i poden adherir-se a cada una d'aquestes quatre xaües
aquelles altres oficines de titularitat pública que voluntàriament ho sol'licitin.

3. S'entén per xarxa d'oficines de turisme la que està composta pel conjunt
d'oficines de titularitat pública que, de forma homogenia i sota una sènyalització
comuna, presten els serveis que els són propis.
14 quater. Es

modifica I'article 69 de la Llei 8/2012,que passa

a

tenir la següent redacció:

Article 69
Mallorca, Menorca, IbizalEivissa i Fonnentera com a marques turístiques de les
Illes Balears
En el marc de què s'estableix en matèria de publicitat institucional, cadascun dels
consells insulars ha de tenir la marca turística global segons li correspongui de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per a la promoció i la projecció interior
i exterior dels recursos i productes turístics de cada una de les illes.
Cadascun dels consells insulars i respecte de I'illa en la qual exerceixi les seves
competències pot declarar obligatòria la inclusió dels noms de 'Mallorca';
'Menorca'; 'IJcliza', 'Eivissa-Ibiza'o 'Eivissa'; i 'Formentera'en les campanyes de
promoció que s'estableixin. Aquesta obligació pot incloure la inserció dels
logotips que s'acordin.

15. Es modifiquen el punts
redacció següent:

I i 2 de I'article

73, de la

Llei

812012, que passen a

tenir la

l. L'Administració autonòmica ha de promoure I'adaptació

de la formació en
turisme a les necessitats de les empreses turístiques establertes a les Illes Balears
i a la transformació contínua del sector turístic, fomentant una formació
9
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professional, tant inicial com per a I'ocupació, que s'adapti als nous requeriments
i competències del sector en cadascuna de les illes i que sigui la punta de llança
per seguir avançant en la competitivitat del sector turístic. En aquest sentit,
l'Administració turística ha de procurar un desplegament territorial suficient dels
centres integrats de formació professional de la família professional de hoteleria i
turisme, de manera que es garanteixi la capacitat de qualificació i requalificació
dels treballadors i treballadores.

2. Igualment, l'administració turística ha de donar suport a la innovació i la
modernització tecnològica de les empreses, els establiments i els serveis turístics,
i les ha de fomentar i impulsar amb l'adopció de totes aquelles mesures i a traves
dels instruments que siguin necessaris, com la compra pública innovadora, per
incrementar la competitivitat i la sostenibilitat i circularitat del sector turístic, així
com la millora de les condicions de feina dels treballadors i les treballadores.
15.bis Se suprimeix el punt 2 de l'artiele 90,
numeració, amb el redactat següent:

i

el punt 1 passa a ser el punt únic, sense

Els establiments donats de baixa definitiva es poden acollir a qualsevol de les
possibilitats següents :
a) La sol'licitud d'incoació del procediment per al canvi d'ús de I'immoble de
conformitat amb I'article 78 d'aquesta llei, complint els requisits que s'hi
estableixen.
b) La demolició de l'immoble i que la parcel'la passi a formar part del sistema
d'espais lliures públics o sigui qualificada de manera que impliqui la seva
inedificabilitat.
c) La demolició del immoble i posterior reconstrucció d'aquest d'acord amb els
paràmetres urbanístics vigents enlazonade què es tracti.
d) El destí de I'immoble a un ús que estigui permès i I'edificació s'adeqüi a la
indicada pel planejament en lazona en què s'ubica.

i

15.ter Es modifica el punt 1, lletres c)

i 0, de I'article 92,

arrtb el següent redactat:

c) Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que persegueixi la
competitivitat, la sostenibilitat, la diversificació i la desestacionúització de
I'oferta turística de cada una de les illes.

0 Dur a efecte qualsevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat
de les infraestructures turístiques, la seva competitivitat i la seva capacitat de
diversificar i desestacionalitzar I'oferta i de consolidar la posició de lideratge en
matèria turística.

l5.quater Es modifica el punt 1, lletres c) i 0 de I'article 92, arrb el següent redactat:

c) Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que persegueixi la
sostenibilitat, la diversificació i la desestacionalitzaçió de I'oferta turística de cada
una de les illes.
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? ?* a efecte qualsevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat
de les infraestructures turístiques, la seva, i h
capacitat de diversificar i
desestacionalitzat I'oferta de consolidai la posició
de Haeratge en matèria
turística.

sú

i

l5'quinquies. Es modifica el punt
en el termes següents:

I

de I'article 88 de la

Llei gg/2)r2,que

queda redactat

Article 88
Disposició general

1'

L'eficàcia d'una declaració responsable d'inici d'activitat
turística o de la
comunicació prèüa ampliació, referidà a un establiment
d'allotjament turístic o a
un habitatge residencial que es comercialitzi turísticament,
i la inscripció en el
registre insular d'empreses, activitats i establiment.
turirti.r .oo"rponent, estan
condicionades a aportar com a mínim el mateix nombre
de places
vagin a
comercialitzar i inscriure, obtingudes de les borses de places
"r
g".iiooua"s
pels
organismes gestors o les administracions furístiques,
en la mesura de la seva
disponibilitat.

ó"

També es poden obtenir d'altres allodaments turístics
o d'altres habitatges objecte
de comercialització turística, que es áonin de baixa
definitiva i que les"haguessin
adquirit en el seu moment de manera onerosa i indefinidu,
ú qrrui cosa s,ha
d'acreditar per gualsevol mitjà admissible en dret. En
aquest cas el nombre de
places a aportar ha de ser el doble de.les que es
vagin a coiaercial ítzar iinscriure,
a excepció de que s'aportin en aplicació de l'úcle 78 d'aquesta
tiei
qrré
s'hauran d'aportar el mateix nombie de places.
"r,
Les places turístiques queden vinculades a I'immoble
fins la baixa definitiva.

ús requisit imprescindible per a I'eficàcia de les declaracions
responsables d,inici
d'activitats turístiques i comunicacions, així com la posterior
inscripció, que les
places esmentades en els paràgrafs anteriors provinguin
de la mateixa illa.
Les places emprades per ampliar o obrir nous allotjaments
furístics han de procedir
d'altres allotjaments turístics, sense que puguin
irocedir d'habitatges objecte de
comercialització turística; i viceversa.
16' s'introdueix un nou
següent:

títol alaLleis/20l2,que

se situa com a

títol v, amb el contingut

ríror v
Mesures d' economia circular

Capítol I
Principis i objectius de la circularitat
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Article 93
Definicions
Als efectes d'aquest títol s,entén per:
a) Economia circular: model de producció i consum,
fortament fonamentat en
l'optimització de processos i el reàisseny de productes
i serveis, que persegueix,
a través de cicles biologics i/o tècnics, mantenir
el
funcional^d"t, p.oju"t",
i dels materials durant el major temps possible,valor
amb una clara vocació de
minimitzar tant la pressió- sobre els recursos com la generació
de residus.

b) Residu: walsevgl, sybslàncja o objecte.que el seu posseïdor
rebutgi o tingui la
o I'obligació de rebutjar. sens perjüciri o"
toiaixò,
intelcló
s,han o. tirri.pr.ï-.ot,
les definicions previstes en ia Llei gTzdtg, de líOá-Euto,
de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears.
c) Recurs: conjunt de matèries primeres, béns i
serveis que es fan servir per produir
altres béns i serveis destinats al consum o la producció
de nous béns i serveis.
També reben el nom de factors productius.

d) Estratègia de circul aitat: procediment pel qual
una empres a frxala motivació,
i escala) àn matèria de circularitat. r,estraiegia
circular s'ha de plasmar en un document anomenat pla
de circularitat.

la visió i els objectius (abast

e) Pla de circularitat: document que recull les prioritats
i línies d,acció que ha de
dur a terme una empresa per integrar pautes de planificació,
consum i producció i
compromís circular en la seva estratègia de negòci,
els seus processos interns i les
relacions amb els seus principals grups d'inte'rès.'El
pla de circularitat ha de fer
especial esment a les àrees que es dèsignin prioritàries
d'acció i ha d,incloure,
alhora' tots els elements necèssaris per a una correcta planificació
i avaluació

circular.

f) Arees prioritàries: àmbits que s'estableixen, sens perjudici
de l,estratègia de
circularitat que fixi
comp anyia, com a estratègics per orientar les
línies
d'acció que inclou el-cada
pla de circuláritat. concretament: aigua, energia,
aliments,
materials i residus.
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g) Planificació circular: relació i periodificació
de tasques i accions, dotació de
recursos' inversions, protocols i qualsevol altre
mitjà h;;, material i econòmic
necessari per garantir l'execució de les
línies diacció- incloses en
;i; ;"
circularitat.
"L
h) Avaluació circular: sistema orientat a mesurar
el progrés circular i facilitar en
darrera instància la retroalimentació de la
seva visio eïtáègica i la revisió i/o
fixació de noves línies d'acció.
i) Impacte regeneratiu: capacitatde restaurar el
dany ecològic ocasionat.
Article 94
Principis de la circularitat
Són principis generals d,aquest títol:
a) La preservació i millora del capital natural,
des d'una utilitzaciodels recursos
naturals (renovables) cada vegada més eficient.
b) L'optimitzaçió de l'ús delsiecursos, des d'una
major rotació dels béns i serveis
(i els seus components), aconseguint un cicle d,util
i'tzacio i, per tant, un cicle de
vida, més gran.

c) El foment de l'eficàcia del sistema, des de la reducció
de les externalitats
negatives associades a la utihtzació de recursos
i el foment de sinergies entre

diferents agents que intervenen en aquest procés.

els

Article 95
Objectius
Són objectius generals d'aquest títol:
a) Elevar la sostenibilitat, economica, ambiental

i social, al màxim nivell.
b) contribuir des de I'ecodisseny de productes i serveis,
l,adopció de noves
tecnologies netes i/o |optimització dèls processos
proàu"cio i consum a la

regeneració de I'ecosistema i del sistema econòmic
i sócial.
c) Adoptar un compromís d'increment permanent
d,eficiència en la gestió ders
recursos, per tal de desvincular el seu ús i consum
del creixement econòmic.
d) Augmentar la competitivitat turística des d'una
reducció dels costos operatius,
f oferta de productes i serveis ecoinnovadors, la captació
áe talent, l,enfortiment
de les relacions amb els grups d'interès i/o la
fideritat de la marca.
e) Impulsar la diferenciació davant la competència, sent
líders sectorials.
L'objectiu és que les Iiles Barears siguin er prirner
desu circutar.
f) Afavorir la desestacionalització dó t'activitat turística,
fer tar d,incrementar la
rendibilitat econòmica i social del turisme.
g)-Reduir la petjada ambiental de l'activitat
turística (empremta de carboni, hídrica
i de consum d'energia).
h) Mitigar els riscs associats a una economia lineal: escassetat
de recursos i
volatilitat de preus, entre d'altres.
i) Reduir les pèrdues i el desaprofitament d,aliments i
materials en les cadenes de
producció i consum.
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i) Minimitzar

els riscs per arasalut humana i el medi ambient.
k) Donar compliment a les normatives sectorials relacionades
amb I'economia
circular, com per exemple, la Llei g/20rg, de 19
de febrer, de

residus i sols
contaminats de les Illes Balears.
l) En consonància amb la Llei gr20rg, de 19 de febrer, de
residus i sols
contaminats de les Illes Balears, reduir el consum
de materials que no es poá"n
reciclar i planificar l'eliminació dels que no es poden
varoitzar.
m) Reduir el consum energètic en totá la cadenà
de valor del sisterna turístic.
Capítol II
Estratègia de circularitat

Article 96
Aplicació de l'estratègia
Els establiments turístics de les Illes Balears que
pertanyen als grups d,allotjament
hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apàrtàent -uttotlu.n"nts
i
de turisme
d'interior), apartaments turístics i allotjamènts de turisme
rural (hotels rurals i
agroturismes) han d'aplicar I'estratègia de
circularitat d,acord amb

el que

s'estableix en aquest capítol.

Article 97
Integració de la circularitat en I'allotjament
turístic
L'estratègia de circularitat que s'ha de d_esenvolupar
en el si de res empreses
d'allotjament turístic s'ha dintegrar en el seu sistàma
g.n"rut de gestió, ha de
comprendre tant el conjunt de les activitats
com tots els"seus nivellJjeràryuics i
s'ha de fer efectiva a través de l'elaboració i I'aplicació
à,un plu de circularitat,
amb estructura i contingut d'acord amb el que
èstablei^"n
articles 99 i 100
d'aquesta Llei.
"t,
La integració de la circularitat en el coniunt d'activitats
de l,empresa d,allotjament
s'ha de projectar a:

a)

Les decisions d'inversió i governança de la
companyia, a través de pautes

de planificació circular

b)

Els processos operatius de dotació d'actius, aprovisionaments
de serveis, a través de pautes producció i consum

c)

i prestació

"ir*tu..
en les relacions
amb els seus proveïdors i
clients, a través de pautes de compromís circular.
L'organització del treball

i

Tots els nivells jeràrquics de l'empresa tenen de
l'obrigació d,incloure i assumir
la circularitat en les activitats que
estar
afectade"s
pel pla de circularitat.
iuguin

En consonància amb I'anterior, els establiments turístics
referits a l,article
anterior, a I'hora de definir la seva activitat i
adopcià á" àe"isions, valoren els
beneficis, externalitats i indicadors econòmi.r,
,o"à1, i mediambientars, per tant,
amb I'objectiu d'aconseguir que l'activitat
furística tengui un impacte,.ó;;;;,
T4
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al noslre tenitori

i societat, aqyeltl aspectes també han de ser considerats
a l,hora
d'elaborar i implanrar I'Esnaiègia i
A"

"ipfu

;;;;r;-

"

Article 98
Arees prioritàries

El desplegament de l'estratègia de circularitat,
sens perjudici de les especificitats
que fixi cada companyia,peiafavorir
la interrelu.ioi"ir* línies d,acció incloses
en el pla de circularitat, s'ha
fer
apartirde
la seva aplicacio a les següents àrees
{.e
prioritàries: aigua, energia, aliments,
materials i residus.
Article 99
Contingut essencial i format del pla de circularitat
1' El pla de circularitat consta de dos
elements essencials: la planificació circular,
orientada

a

traçar línies d'acció

i fer-l"r op;;;ii;..,'r

orientada a mesurar el progrés de |estratègia
dó circul#tat.

t'uuuluació circular,

Per a la planificació i l'avaluació circular
es poden fer servir marcs estratègics i
aplicacions d'autodiagnòstic reconegudes pel
sector úrA i el Govern de les Illes
Balears' orientades a assegurar i facútar
a les empreses la implementació de
bones
pràctiques circulars.

2' El pla de circularitat, així com la seva modificació,
revisió i/o renovació, s,ha
de reflectir en un document en format
fisic. o
qu" tru d,estar a disposició
dels inspectors de I'administració turística"úròri;
i
dels representants legals de les
persones treballadores. El pla de
circularitat ha d'incloure, amb l,amplitud
adequada a la dimensió i les característiques
de r?d; ull;úent turístic i al marge

de la resta d'elements esmentats en aquesta
secció, els aspectes següents:

a) La identificació de l'allotjament turístic
i l,empresa a la qual pertany.
b) L'estructura organi tz-ativá d,el'allotjament
turístic, identificant els responsables
de les diferents línies d'acció que p."u.ll
el pla.
c) El compromís amb els
legals
i altres compromisos i objectius que
lquiriïr
I'empresa subscriu per fer efeótiva
la iniegració de pautes de planificació, consum
i producció i compromís circular en la-seva
á, ,r"go"i, en els seus
processos interns i en les relacions
amb els ,"r, "rtr";üi;
p.in"i!ui, g*p. d,interès.
d) La durada prevista del pla.
e) La relació de línies d'ácció i bones pràctiques
que durà a terme l,empresa en
matèria de circularitat, en especial
i", ar"". a'à""iá prioritàries definides en
"n
aquesta norïna.
f) La metodologia i
eines que, a manera de sistema integrat
de vigilància,
-les
permetin seguir i avaluar
el progrés de I'estratègia de circuiaritat.

3' Sens perjudici de l'aplicació i la vigència dels articles
referents al pla de
circularitat, s'habilita la conselleria competent
en matèria de turisme per desplegar
reglamentàriament el contingut del pla àe
circularitat.
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Article

100

Implantació i renovació del pla de circularitat

1' L'empresa explotadora de cada allodament turístic ha
d'elaborar un pla de
circularitat,

que ha de ser assumit per tota la seva estructura
organitzativa, ha de
comprendre tots els seus nivells jeràrquics i ha de
ser conegut per tots els seus
treballadors i treballadores.

2' El pla de circularitatha de tenir una vigència màxima
de cinc anys, per la qual
cosa s'haurà de renovar periodicament pels mateixos períodes.

3' Per elaborar el primer pla de circularitat s'ha de dur a terme una
avaluació
circular inicial, tenint en compte les seves característiques particulars,

especialment pel que fa a la possibilitat d'adoptar de
determinades mesures en
matèria de circularitat, com la programació d'instal.lacions
d'energies renovables
de manera preferent pel que fa al consum d'energia o
de captació i utilitzacio
d'aigües pluvials, entre d'altres.

Així mateix, amb posterioritat, cada any s'ha de dur a terme una
avaluació circular
del pla de circularitat ja elaborat, i que ha de formar_rr" purt.
Tant la primera com les següents avaluacions, que també
s,han de documentar en
un informe i s'han de conservar per tal que estiguin a
disposició de la inspecció
turística i de la representació legal de les persones treballad-ores,
sens perjudici del
compliment de la normativa específica que regula cada matèria,
s,úande dur a
terme sobre la base de les àrees prioritàriei definides
en I'article 9g d'aquesta Liei:
a) Area prioritària d'energia:

n
Petjada de caúoni anual per pernoctació,de conformitat
amb el que pugui
determinar la normativa específi ca.
!
Certificació d'eficiència energètica de l,edifici.
!
capacitat d'autoabastament d'energia: expressada com a percentatge
de
l-gnergia autogenerada/autoconsumida Oe mnts renovables
respecte at"àtat
d'energia consumida al'any a I'establiment.
!
Potència renovable instal.lada, expressada en KW.
!
Capacitat d'emmagatzematge, expressada en KWh.
b) Area prioritària d'aigua:

!
capacitat d'autoabastament d'aigua: expressada com el percentatge
que el
volum d'aigua autocaptadai/o depurada representa sobre el
consum total d,aigua
als establiments i les instal.lacions de l,establiment.
!
consum anual d'aigua: quantitat total d'aigua consumida, expressada
en
litres, provinent de la xarxa pública.
c) Area prioritària de materials i residus:
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!
Reciclatge de residus d'obres, reformes i demolicions: expressat com el
percentatge total de residus de construccions i demolicions generats durant el
darrer exercici, o, si no n'hi ha, durant el darrerprojecte d'obra.
!
Recollida selectiva de residus: estimació anual del volum de residus per
pemoctació recollits selectivament, corresponents a la suma de les fraccions pup"t
i cartó, vidre i envasos, entre d'altres.
d) Area prioritària d'aliments:

!

consum de productes de quilòmetre zero: expressat com a percentatge
i begudes de I'establiment.
n
cistella de la compra que minimitza l'ús d'envasos: percentatge que els
productes a granel i/o amb envasos reutilitzables/biodegradables representen
sobre el total de partides de despesa d'aprovisionaments de l'establitn"nt.
sobre el total de despesa en aliments

Addicionalment, la planificació i I'avaluació circular preveuran:

!

Fracció de la inversió vinculada a bones pràctiques circulars feta per
I'establiment: inversió feta en infraestructures i equips, formació de treballadois i
equips i integració tecnològica vinculada a la implementació de bones pràctiques
circulars a l'establiment. Expressat en percentatge sobre la inversió total àels
darrers tres exercicis.
Període d'apertura

!
!

i activitat de l'allotjament turístic.
Plantilla que ha rebut formació relacionada amb circularitat: expressat com
a percentatge de treballadors que han rebut algun tipus de formació en circularitat
en el darrer exercici.
!
Proveïdors que operen amb un codi de conducta circular: percentatge del
total de proveïdors que operen sota pràctiques circulars.
!
Breu recopilació d'accions fetes sobre l'ús circular als clients:
comunicacions fetes als clients amb recomanacions o guies en matèria d'estalvi
d'energia, il'luminació, climatització, estalvi d'aigua, servei de bufets, separació
de residus a les habitacions i recanvi de tovalloles o llençols, entre altres pàutes.
Sens perjudici

d'això, l'empresa pot incorporar els altres indicadors que estimi
oportuns en consideració ales característiques de l'allotjament turístic, i que s'han
de fer constar en l'avaluació.

4. En el pla de circularitat s'ha de fer constar la metodologia, l'aplicació

de

diagnòstic, el marc estratègic o el procediment utllitzalper fer l'avaluació circular.

5. Els mètodes o criteris d'avaluació, que han d'estar identificats en el pla,

es

poden emparar en:

!
tl
!

Normes UNE.
Normes nacionals.
Normes internacionals o guies tècniques publicades per entitats de prestigi
reconegut en matèria de circularitat.
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!

certificacions expedides per entitats de prestigi reconegut
en la matèria o
altres mètodes o criteris professionals descrits
docimentalment que ofereixin
confiança sobre el seu resultat.
!
Marcs estratègics i aplicacions d'autodiagnòstic
reconegudes pel sector
turístic i el Govem de les Illes Balears.

6' De conformitat amb els resultats de l,avaluació, l,empresa
ha d,elabo rar ra
planificació circular.per a un període no s.rpe.iár
a- cinc anys, que ha de

comprendre: les activitats, les inversions, les accions
i els protocols necèssaris per
aconseguir els objectius fixats en les línies d'acció
inclosei en el pla de circularitat
i la seva periodificació; els mitjans humans i materials necessaris,
i l,assignació
dels recursos econòmics necessàris per a la consecució
dels objectíus

p;;d;,

L'empresa ha de pioitzat, en la mesura que sigui possible,
les accions de
circularitat en les àrees on els indicadors clau mortin
uï pitjor rendiment o una
major inefi ciènci a circular.
La planificació circular s'ha d'elaborar sens pe4judici
del compliment de la
normativa específica que pugui regular .udu *àteria
de les establertes com a
indicadors de l'avaluació.
7

'

8' L'empresa explotadora s'ha d'assegurar de l'efectiva
execució de les activitats,
les accions, els protocols i els proóediments .stipuiai,

en la planificació de
periòdic, assegurant
l'assignació necessària de recursos humans i matelials
per a la consecució dels
circularitat,

i ha d'efectuar p"i u això un ,"gari-"rrt

objectius.

9' Per renovar dins un termini màxim de cinc anys el pla
de circularitat, l,empresa
s'ha d'atenir a les avaluacions anuals duites u tó.-.,ï"specialment
a la de i,uny
en què elabori el pla.

Article

101

Certificat d'empresa amb estratègia de circularitat

Totes les empreses turístiques d'allotjament de les Illes
Balears es poden
comercialitzar o anunciar com a empresa circular, que
aplica estraiègies
d'economia circular, o anàlegs, només si disposen
a'"iiq"étu ecològica de la uE,
d'acord amb el Reglament (cE) núm. 66/2010 del piarlament
Europeu i del
consell; d'un sistema EMAS, d'acord amb el n"damerrt
cE
122112009 del
Parlament Europeu i del consell; o de certificació
entitats
degudament
frr
acreditades per atorgar-la, de conformitat amb
"ni"rudecret
el Reial
1715/2010, d,e 77
de desembre, pel qual es designa l'Entitat Nacional
d,Acreditació (ENACi.oorganisme nacional d'acreditació d'acord amb el que
establlix el ReglameíriCnl"
ntm.76512008 del parlament Europeu i el consell, de
9 Je juliol de 2ï0g, p"r qu"r
s'estableixen els requisits d'acreàitació i vigilanciu dei
mercat relatius a la
comercialització dels productes i pel qual
á"rogu el Reglament (cEE) núm.
",
339t93.
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Capítol III
Mesures addicionals en matèria de circularitat

Article

102

Mesures ambientals i d,eficiència en l,ús dels
recursos
l ' Els establiments turístics de les Illes Balears
pertanyents als grups d,allotjament

hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels upu.turn"ní
i atotlu-"nts de turisme
d'interior); apartaments turístics; allotjaménts de turisme
rural (hotels rurals i
agroturismes), i els habitatges objecte de comercialització
turístiòa o habitaiges
turístics de vacances conesponents a les tipologi".
.;;.;;;'i;ïrïáïir,aillada, unifamiliar entre mitgeres i aparellats:
a) Han d'eliminar les instal'lacions tèrmiques que
funcionen amb fueloil o gasoil,
substituint-les per altr-es que emprin
a,"""rgiu q.re redueixin l,impacte
mediambi ental, I I evat d' impo ssibiiitat teeniea
a.gui*"nl acreditada.

pil,

b) Els establiments.esmentats en el punt I d,aquest
article, així com totes les
tipologies constructives d'habitatges comer ciahizats
turísticament o t uúúg",
turístics de vacances' com també óls establiments
de restauració i entreteniment
definits per la normativa turística, han de disposar
de dobte polsador o polsador
amb intemrpció de la descàrrega a les cistemls
dels vàters. Així mateix, han de
disposar de dispos.itius.d'estalvi d'aigua a les
aixetes de lavabos, banyeres i
dutxes: difusors i airejadors
c) No poden posar a disposició dels clients articles
de gentilesa de bany d,un sol
ús (entre d'altres, maquinetes d'afaitar,raspall
de dents]fiI dental,

tti-u o;urrgt"r,
escuma d'afaitar, xampú, crema humectant per
a la pell, esponja per fer net les
sabates, pintes, condicionador per als cabeirs,
ori à.poral, capells de dutxa),
excepte a petició individual del client i sempre qrr"
recipients, ,rnuututg"r,
components i/o productes siguin reutilitzubl"r,
"ü
ieciclables,
biodrgrudableï o
compostables.
Aquesta mesura també és d'aplicació a totes
les tipologies d,habitatges
comercialitzats turísticament o habitatges turístics
de vacances, en el cas de
deixar-los a disposició a l,entrada dels clients.
les empreses i els establiments turístics regulats
per la Llei g/2012, de 1g
? Try
juliol, en cas que entri dins r'àmbit de la ,"rru
uúi,ritut,

de

a) No poden fer ús d'espècies marines incloses en
els annexos II i IV de la
Directiva 92743rc8F,, en |annex del Reial Decret
r3g/20;n,de 4 de febrer, per
al desenvolupament del Llistat d'Espècies silvestres en
Règim de protecció
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Especial i del Cataleg Espanyol d'Espècies Amenaçades i I'annex del Reial Decret

63012013, de 2 d'agost, pel qual es regula el catàleg espanyol d'espècies
exòtiques invasores. Sens perjudici de I'anterior, pel que fa a les
"rpèci"t
autòctones de les Illes Balears, regeix amb caràcter exclusiu el Catàleg d'Espècies
Amenaçades de les Illes Balears, vigent en cada moment, creat pel Decret
75D005, de 8 de juliol, pel qual es crea el catàleg Balear d'Espècies Amenaçades
i d'Especial Protecció, les Arees Biològiques i el Consell Assessor de Fauna i
Flora de les Illes Balears
b) Han d'indicar de manera clara i diferenciad a ala carta,el menú, bufet o similar,

posatadisposiciódelsclients,elsproductes@ix-que

ten€uin d'origen balear, tant siguin agrícoles, ramaders i pesquers o begudes, i han
de poder garantir i acreditar-ne la veracitat i la comprovació de les dades
mitjançant la documentació que les hi ha de proporcionar els proveïdors dels
productes (factura, albarà o similar). Aquesta indicació s'ha de fer també respecte
dels productes balears certificats amb les denominacions d'origen, indicacions
geogràfiques protegides o qualsevol segell distintiu o marca de qualitat
reconegudes, emeses i publicades a les Illes Balears per la conselleria competent
en matèria agroalimentària i altres institucions d'à'rnbit supramunicipal que
desenvolupin distintius de suport a I'economia circular. A més, respeòte dèlt
productes de peix i marisc han d'indicar l'art de pesca utilitzada, d'acord amb la
documentació que les han de proporcionar els proveidors del producte (facfura,
albarà o similar).

c) Sens perjudici del compliment de la normativa laboral i de protecció dels
usuaris i consumidors, han d'ajustar les temperatures i l'ús de les instal.lacions
tèrmiques al que preveu el Reial decret 102712007, de 20 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament d'instal'lacions tèrmiques en els edificis, així com a les
norrnes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització i als documents
inscrits en el Registre general de documents reconeguts del Reglament
d'instal'lacions tèrmiques en els edificis dependent del Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme.
Article 102.bis
compromís de consum de productes d'alimentació i begudes de proximitat

1.

Totes les empreses i els establiments turístics regulats per la Llei 812012, de
l9 de juliol, en cas que entri dins l'àmbit de la seva activitat,hade garantir un
mínim del3% de consum de productes frescs agraris, ramaders i pesquers que
tinguin el seu origen a les Illes Balears. En cas de productes agroalimentaris
transformats, les matèries primeres essencials del producte també ha de tenir
el seu origen a les Illes Balears.
Dins d'aquest percentatge es computen també els productes emparats per
qualsevol marca de qualitat, siguin Denominacions d'origen, Indicacions
Geogràfiques protegides, o qualsevol segell distintiu o marca de qualitat
reconegudes i publicades a les Illes Balears per la conselleria competent en
matèria agroalimentària altres institucions d'ambit supramunicipal que
desenvolupin distintius de suport a l'economia circular.

i
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En el cas des establiments d'allotjament hoteler classificats amb quatre i cinc
estrelles, el percentatge de producte d'origen de Illes Balears referit en el
primer paràgraf ha de ser del4%o.
Pel que fa als establiments classificats com agroturismes, el percentatge de
producte d'origen de les Illes Balears ha de ser del 5%.

2.

El percentatge deproducte d'origen de les Illes Balears es calcula en els termes
de la lleka d), punt 3 de I'article 100, referit al pla de circularitat.

3

Les empreses i establiments turístics de les Illes Balears que garanteixin com
a mínim un percentatge del l\Yo de con$lm de productes d'origen balears
d'acord amb I'establert en aquest article:

* obtenen el Distintiu d'<Establiment Turístic Compromès amb la producció
Locab>, que serà desenvolupat per la conselleria competent en matèria
agroalimentària.
* Tenen accés a una promoció prioritària en matèria de turisme sostenible
responsable.

i

Capítol IV
Procediment per a la implantació de les mesures en matèria de circularitat

Article

103

Instal' lacions o construccions indispensables
1. Les instal'lacions o construccions indispensables per implementar els plans de
circularitat o les mesures ambientals determinades en aquest títol, que s'implantin

en els establiments a què fan referència els articles 96 i 102 d'aquesta Llei, no
computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància a llindars ni
en alçada.

A aquest efecte, es consideren instal'lacions o construccions indispensables les
instal'lacions per I'aprofitament d'aigües grises i pluvials; les instal.lacions
d'eficiència energètica

recollida selectiva

i

i

energies renovables; les instal.lacions per a l'adequada

monitorització dels residus, les instal.lacions per
l'adequació de l'estratègia d'aliments o d'altres d'anàloga naturalesa i finalitat.

a

2. La persona

interessada ha de sol'licitar a l'administració competent en
ordenació turística un informe sobre el caràcter d'indispensable i l'adequació de
les instal'lacions o construccions que pretén. Aquest informe s'ha d'emetre en el
termini màxim de dos mesos. En cas de no emissió de l'informe esmentat en el
termini establert, aquest es considera favorable.
3. A fi de donar compliment a les previsions que s'estableixen en aquest títol, els
establiments a què fa referència I'article 96 d'aquesta Llei, amb llicència
d'activitat turística o que disposin de la preceptiva habilitació han de dur a terme
les obres o instal'lacions descrites en l'apartat 1 d'aquest article, que en cap cas
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poden suposar I'afectació d'elements estructurals de l,edificació, 3amb
autoització prèvia de l'òrgan competent en matèria d'ordenació turística.

Aquestes obres o instal'lacions en cap cas poden suposar l'afectació
d'elements
estructurals de I'edificació ni lalegalització d,aquestà.

un cop obtinguda

l'autontzació a què fa referència l,apaftat anterior, el
procediment pot continuar seguint les previsions establertes en
aquest capítol, pel
règim de declaració responsable.
Article 104
Règim del procediment per a la implantació de les mesures en matèria
de
circularitat

Per a la implementació de les instal'lacions o construccions esmentades
en
l'article anterior, les persones interessades poden acollir-se al règim de declaració
responsable previst en aquest capítol. El projecte tècnic o docrimentació
gràfica
que es presenti atramitacií grafraàles circumstàncies esmentades
a I'efecá de la
seva comprovació tècnica i constatació en I'expedient municipal.
-1'

2. El règim de declaració responsable no ós aplicable:

a)

A les obres, als actes i a les instal'lacions prevists en l'article 1 1 .4 del Reial
decret legislatiu 7l20l5,de 30 d'octubre, pel quul ,'uprova el Text
refos de la Llei
de sol i rehabilitació urbana, o altres obies qu" ,mu normativa sectorial
estatal
sotmeti al règim de llicència prèvia.
Ala zona de servitud de protecció de costa.
A les obres o intervencions que es facin en edificis o construccions que
siguin béns d'interès cultural o catalogats.
Als actes subjectes al règim de comunicació prèvia, els quals continuen
sotmesos al procediment establert en I'article 153 Ae ta I.tei I2l)017,
d,e 29 de
desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

b)
c)

d)

3- A I'efecte d'aquesta Llei, la declaració responsable és el document
mitjançant
el qual el seu promotor manifesta, sota la seva exclusiva responsabilitat, que
els
actes als quals es refereix compleixen les condicions prescrites en la
normativa
aplicable, que posseeix la documentació tòcnica exigiLle que així ho acredita,
i
que es compromet a mantenir el seu compliment en el temps que
duri l'exercici
dels actes als quals es refereix.

4. A aquest efecte, I'interessat que wlgui acollir-se al regim de declaració
responsable previst en aquesta Llei I'ha de presentar subscúta per la persona
promotora i adreçada a l'ajuntament corresponent, en la forma establerta
en aquest
capítol.

3 Modíficat

mitjançant Acord del Consell de Govern de 21 de març pel qual es corregeixen
errades materials (BOIB núm. 40 de 22.03.2022).
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5' La fotmalització de la declaració responsable no prejutja ni perjudica drets
patrimonials del promotor ni de tercèrs, i només produeix
efectes entre
I'ajuntament i el promotor. Tampoc pot ser invocada peiexcloure
o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què pugui incórrer el seu promotor
en l,exercici
dels actes als quals es refereixi.

6' La declaració responsable faculta per dur a terme l'actuació urbanística
pretesa
en la sol'licitud, semp-re que s'hi adjunti la documentació requerida
en cada cas, i
sens

perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior
que

corresponguin.

7. conformement

a la legislació bàsica en matèria de sòI, en cap cas es poden
entendre adquirides per declaració responsable facultats en contraàe
la legislació
o el planejament urbanístic d'aplicació.
8' El règim aplicable al final d'obres, primera ocupació o utilització
dels edificis
i les instal'lacions no queda afectat pel règim de dlclaració responsable establert
en aquest capítol i, en conseqüència, s'han de requerir les actuacions,
les llicències
i els actes que estableix la Llei 1212017, de 29àe desembre, d'urbanisme de les
Illes Balears, per a la mena d'obres i instal.lacions que s,hagin executat.
9' A l'efecte del que disposa aquesta Llei, només es pot presentar
una declaració
responsable sobre una mateixa edificació o habitatge uná
vegada cada sis mesos,
sens perjudici de la possibilitat d'acollir-se al règiá previst
en I'article 156 de la
Llei 1212017, de 29 de desembre, d'urbanism" d"-1", Illes Balears, per a les
modificacions durant I'execució de les obres.
10. Per a tot el que no disposi explícitament aquesta Llei, s,ha
d,ajustar al règim
general d'intervenció preventiva del títol vII de la Llei 12/2ó17,
d,e zg-ae
desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Article

105

Requisits i forma de presentació de la documentació

l. La declaració responsable s'ha de presentar amb una antelació mínima de
quinze dies hàbils, respecte de la data en què es pretén iniciar
la realització d.e
l'actuació.
En tot cas, l'execució de les obres o instal.lacions s'ha d'iniciar en el
termini
màxim de quatre mesos des de la presentació de la declaració responsable
a
l'ajuntament. En cas contrari, la deilaració responsable perd la vigència

necessari presentar-ne una de nova.

i

és

Ladeclaració responsable ha de fixar el termini per a l'execució de l,actuació,
que
en cap cas no pot ser superior a dos anys. Aquest termini es pot proffogar
en els
mateixos termes prevists per a les llicències.
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2' El començament de qualsevol obra o instal.lació a I'empara de la
declaració

responsable s'ha de comunicar a I'ajuntament.

3' La declaració responsable subscrita per la persona promotora i adreçada
a
I'ajuntament corresponent s'ha de presentar juntament amb un projecte
tOcnic àeh
quepreveul'article 152.1 delaLlei 1212077,de29 dedesembre,-d,urbanismede
les Illes Balears, i ha d'incloure una motivació expressa
de no incórrer en cap dels
suposits exclosos de declaració responsable prevists en I'apartat
2 d,el'article 104,
i el justificant de pagament dels tributs corresponents si, diacord amb la
legislació
d'hisendes locals i, si escau, amb l'ordenuttçu fiscal respe ctiva,s,estableii
que li
és aplicable el regim d'autoliquidació. En cas d'eioneració de p-àót
urbanístics s'ha de presentar també l'informe a què fa referèncial,aiicle
",
103.2
d'aquesta Llei.
fn-tgt cas, el projecte ha de ser complet de I'actuació prevista, amb suficient
definició dels actes que es pretenen dur a terme, i tenir próceptivament
el grau de
detall i el contingut establerts en els apartats segon i teicer de
l,article 152 dela
Llei l2/20I7, de 29 de desembre, d'urbanisáe de les Illes Balears. Haurà
d'identificar les instal'lacions i construccions a què es refereix l,article
12.7 en
relació amb els paràmetres que s'hagin de considerar exonerats.
El projecte tècnic s'ha d'ajustar també a les condicions establertes en
el Codi
tècnic de l'edificació, I'ha de redactar personal tècnic competent
i ha de ser visat
pel col'legi professional competent segons el que estableixi la
normativa estatal
vigent. També ha de concretar les mesures de garantia suficients per
a la
realització adequada de l'actuació, i definir les dadàs necessàries p"rqrrS
l,òrgan
municipal competent pugui valorar si s'ajusta a la normativa ápücable.
úa
vegada presentat davant l'ajuntament el projecte tècnic, adquireix
Ll caràcter de
document oficial, i de l'exactitud i la veracitat de les dades
tècniques que s,hi
consignen en respon la persona autora amb caràcter general.
Quan les actuacions requereixin alguna autontzació prèvia o algun informe
administratiu previ per a I'exercici del dret conforme a la normativa
sectorial
d'aplicació' no es pot presentar la d,eclaració responsable sense que
aquests s,hi
adjuntin o, si escau, s'hi adjunti el certificat administratiu del silenòi púuït,
quan
aquesta normativa prevegi la seva obtenció previa a càrrec
oè ta pé.ro.ru

interessada.

Així mateix' quan I'acte suposi l'ocupació o la utilització del domini públic,
s,ha
d'aportar I'autontzació o la concessió de I'administració titular d'aquàst.
Quan la normativa sectorial que els preveu impedeixi que la sol.licitud i I'obtenció
prèvia dels informes i les autoritzacions sigui a càrreà de la persona
interessada,
I'organ municipal els ha de sol'licitar d'ofici a les altres administracions
en el
termini màxim de cinc dies des de la presentació de la documentació
completa de
la declaració responsable. En aquest cas, l,òrgan municipal ha de comunicar
de
manera immediata les actuacions fetes a la peisona interessada,
amb la indicació
que no pot iniciar els actes subjectes ala d,eclaració responsable
fins que l,òrgan
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sectorial competent no comuniqui l'emissió de I'informe
I'autoització.

o

I'atorgament de

4. La presentació de la declaració responsable, si no s'hi adjunta tota

la

documentació preceptiva, no té els efectes prevists en aquesta Llei.

5. La declaració responsable de les obres lligades a la instal.lació o I'adequació
d'activitats permanents o a infraestructures comunes vinculades a uquesi., e.
regeix pel que preveu la legislació reguladora d'activitats.

Article

106

Comprovacions i compliment del procediment
1. Una vegadarebuda la declaració responsable, l'òrgan competent ha de fer les
comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades així
com la documentació presentada i, si de les comprovacions efectuades es despròn

la falsedat o la inexactitud d'aquells, amb l'audiència prèvia de la petiona
interessada, podrà suspendre I'execució de les obres o instal.lacioni, sens

perjudici que, si coffespon, es pugui incoar un procediment d'esmena de
deficiències o, si escau, un procediment sancionador. Si hi ha risc per a les
persones o les coses, la suspensió es pot adoptar de manera cautelar i immediata,
mitjançant una resolució motivada, que pot adoptar les mesures oportunes per
garantir la seguretat.

2. Per

resolució de I'administració pública competent s'ha de declarar la
impossibilitat de continuar l'actuació, sens perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives que coffesponguin al fet, des del moment en què es tengui
constància d'alguna de les circumstàncies següents:
a) La inexactitud, la falsedat o I'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada,
manifestació o document que s'adjunti o incorpori a la declaració responsable.
b) La no presentació, davant I'administració competent, de la declaració
responsable de la documentació requerida, si escau, per acreditar el compliment
del que s'ha declarat.
c) La inobservança dels requisits imposats per la normativa aplicable.

3. Les actuacions que, podent-se acollir al règim de declaració responsable
d'aquest capítol, es duguin a terme sense haver-la presentat o que excedeixin les
declarades s'han de considerar com a actuacions sense llicència amb caràcter
general, i se'ls ha d'aplicar el mateix règim de protecció de la legalitat i
sancionador que a les obres i els usos sense llicència.

17. El títol V, referit al control de la qualitat turística, passa a ser el títol VI i tots els
articles que s'hi contenen passen a numerar-se a partir de número 107 i fins el I29, dela
manera següent:
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L'article 93 passa a ser article 107.
L'article 94 passa a ser article l0g.
L'article 95 passa a ser article 109.
L'article 96 passa a ser article 110.
L'article 97 passa a ser article 1 I 1.
L'article 98 passa a ser article 112.
L'article 99 passa a ser article l 13.
L' article 100 passa a ser article 1 14.
L'article 101 passa a ser article l l5.
L'article 102 passa a ser article 116.
L'article 103 passa a ser article l l7.
L'article 104 passa a ser article 1 1g.
L'article 105 passa a ser article l 19.
L'article 106 passa a ser article 120.
L'article 107 passa a ser article 121.
L'article 108 passa a ser artjcle 122.
L'article 109 passa a ser article 123.
L'article 1 10 passa a ser article 124.
L'article 111 passa a ser article 125.
L'article 112 passa a ser article 126.
L'article 1 13 passa a ser arlicle l2J .
L'article 114 passa a ser article 12g.
L'article 1 15 passa a ser article 129.

18. S'introdueix una nova lletra, la u), a I'article que regula les infraccions lleus
(actualment article 104 i a partir d'ara 1 1g):
u) No indicar de manera diferenciada ala carta, el menú, bufet o similar, posat
a
disposició dels clients, els productes d'origen balear, tant siguin agrícoles,
ramaders i pesquers o begudes,
ffi, així com els productes balears certificats amb les d"rro-linu"iois d,orig-en,
indicacions geogràfiques protegides o qualsevol segell distintiu o marca
de
qualitat reconegudes, emeses i publicades a les Illes -Balears per la conselleria
competent en matèria agroalimentària i altres institucions d'àmbit supramunicipal
que desenvolupin distintius de suport a I'economia circular, així càm
no poà",
garantir i acreditar-ne la veracitat i la comprovació de les dades comunicadós
a la
carta, el menú, bufet o similar, midançant la documentació que els hi ha
de
proporcionar els proveïdors dels productes.
Així com no indicar l'art de pesca utilitzada respecte dels productes de peix i
marisc d'origen búear, d'acord amb la documentaóió que els iran de proporcionar
els proveidors del producte.
19. S'introdueixen deu noves lletres, de l'af) aal'ao),a I'article que regula
les infraccions
greus (actualment article 105 i a partir d,ara l l9):
4 Modificat

mitjançant Acord del Consell de Govern de 21 de març pel qual es corregeixen
errades materials (BOIB núm. 40 de 22.03.2022).
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af) No mantenir en els establiments

i habitatges esmentats en la disposició
addicional sisena unes correctes condicions d;higiene i neteja,
així àm de
correcte estat de funcionament i d'actualització dels mecanismes,
equips i
instal.lacions de què disposin.
ag) No disposar del llibre registre de conformitat amb
I'article 51.2 d, aquesta Llei.
ah) L'incompliment dels percentatges o de les dates establertes
en la'dispoJcio
transitòria desena, relatives a la instal'lació de llits elevables, quan
no teniuin la
consideració de molt greus.
ai) L'incompliment de l'obligació de disposar del pla de circularitat i de
dur a

terme les avaluacions anuals.
aj) Disposar d'un pla de circularitat o avaluacions periodiques el
contingut dels
quals no s'ajusti a les exigències establertes en aquesta
norrna o no disposar de
totala documentació acreditativa de l'elaboració aàt pta de circularitat.
ak) No disposar de.doble polsador o polsador amb iniemrpció
de la descàrrega a
les cistemes dels vàters, difusors i airejadors a les aixetes
de lavabos, banyeies i
dutxes.
al)
la prohibició de posar a disposició dels clients articles de gentilesa
-Incomplir
de bany d'un sol ús, excepte que es demostri que ha estat petició
a
individual del
client i sempre que els recipients, embalatges, components i/o productes
siguin
reutilitzables, reciclables, biodegradables o compostàbles.
am) Utilitzar espècies classificades com a

del*+Iaa;*a introduiïes, invasores o protegides prohibides en els termes de

l'article 102.2a).
an) Incomplir I'obligació d'ajustar les temperatures i l'ús de les
instal.lacions
tèrmiques al que preveu el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol,
pel qual
s'aprova el Reglament d'instal'lacions tèrmiques en els edificis,
així cóm a'les
nonnes aprovades per l'Associació Espanyola de Normalització
i als documents
inscrits en el Registre generar de documents reconeguts del Reglament
d'instal'lacions tèrmiques en els edificis dependent del Ministeri
d'In-dústria,
Comerç i Turisme.
ao) Anunciar-se o comercialitzar-secom a empresa circular, que
aplica estratègies
d'economia circular, o anàlegs, sense disposar d,etiqueta ècològica
de la úE,
d'acord amb el Reglament (cE) núm. 6612010 del parlament Europeu
i del
consell; d'un sistema EMAS, d'acord amb el Reglament cE 122112009
del
Parlament Europeu i del Consell; o de certificació
per entitats degudament
"úru decret |7l'l20l0, de l7
acreditades per atorgar-la, de conformitat amb el Reial
de desembre, pel qual es designa l'Entitat Nacional d,Acreditació
(ENACj.o- u
organisme nacional d'acreditació d'acord amb el que estableix el
Reglam"nt 1cE;
núm.76512008 del Parlament Europeu i el consell, de 9 de juliol
de 2"00g, pel qual
s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància dei mercat
relatius a la
comercialització dels productes i pel qual
à"rogu el Reglament (cEE) núm.
"r
339t93.
ap) L'incompliment de I'obligació de garantir el percentatge mínim
de consum de
producte d'origen de les Illes Balears en els termes de l'úcle
102 bis.
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20. Es modifica l'article que regula les infraccions molt gïeus (actualment
article 106),
en el sentit de modificar el contingut de la lletra a); la
h) bis passa a ser lletra i) i la
lletra i) passa ser lletra j), i s'introdueixen dues noves lletres, l) i fj, a I'article que
regula
les infraccions molt greus (actualment article 106 i a partir d;arJI20). Lalleiraa)
i les
lletres k) i l) passen a tenir el contingut següent:

ilú

a)Lainexactitud,la falsedat,l'omissió o l'alteració dels aspectes substancials per
a I'atorgament de l'autorització, el títol, la llicència o I'haiilitació preceptiva
en
les dades incloses en la declaració responsable d'inici d'activitat turística
o en la
comunicació prèvia, o en la declaració responsable que es regula en el capítol
IV

del títol V d'aquesta Llei.
t..

.l

k)

L'incompliment molt greu de les obligacions que es contenen en I'article
37 bis d'aquesta Llei, relatives a la instal'lació de llits elevables, en els termes
establerts en la disposició transitòria desena.

l) L'incompliment de l'obligació d'eliminar les instal.lacions tèrmiques que
funcionen amb fueloil o gasoil, substituint-les per altres que emprin fonts
d'energia que redueixin I'impacte mediambiental, ilevat d'impàssibiliiat tècnica

degudament acreditada.

21. Es modifiquen els tres primers apartats de l'article que regula les sancions (actualment
article 109 i apartir d'ara 123), que passen a tenir la redaccú següent:
1. Les infraccions qualificades com a lleus seran sancionades amb advertència
o
multa de fins a 4.000 euros.

L'advertència és procedent en els casos d'infraccions lleus quan no hi hagi
reincidència i, ateses les circumstàncies i el criteri de proporcionálitat, quan no
es
consideri convenient la imposició de multa.
2. Les infraccions qualificades com a greus han de ser sancionades amb multa
de
4.001 a 40.000 euros.
No obstant això, les infraccions previstes en les lletres e) de I'article 119 s'han de
sancionar amb multa d'entre 20.001 i 40.000 euros.
També s'ha de sancionar amb multa d'entre 20.001 i 40.000 euros quan la
infracció prevista en la lletra g) de I'article 119 es refereixi a la publióitat,la
contractació o la comercialitzacio d'estades turístiques en húitatges d'ú,
residencial que no hagin presentat la declaració responsable d'inici dlactivitat
turística o comunicació prèvia. com a sanció accessòria es pot imposar la
suspensió temporal de I'activitat de l'empresa o de I'exercici piofessional o la
clausura temporal de l'establiment.
La infracció tipificada en la lletra ah) de I'article 1 19 s'ha de sancionar amb multa
de 500 euros per cada llit elevable no instal.lat en el termini establert, amb
el límit
total fitxat per a les faltes greus.
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3' Les infraccions qualificades com a molt greus
seran sancionades amb multa de
40.001 a 400.000 euros.
Això no obstant, la infracció tipificada en la lletra
l) de l,arti cle 120 s,ha de
sancionar amb multa de 100.000 euros.
Així mateix, la-infracció tipificada_en la lletra k) de
l'artic le l20s,ha de sancionar
amb multa de 500 euros per cada llit elevable
ío instal.lat en el termini establert,
amb el límit total fixat per a les faltes molt geus.

com a sancions accessòries es poden imposar la suspensió
temporal de l,exercici
d'activitat de l'empresa o de l'èxercici professional,
la revocació de l,habilitació
atotgada per I'administració turística o la pèrdua
dels efectes de la declaració
responsable d'inici d'activitat turística o
là clausura temporal o definitiva de
l'establiment.

22' Es modifica la disposició addicional sisena,
que passa a tenir la redacció següent:

En defensa dels consumidors

i

usuaris, tots els hostals, hostals

residència,
pensions, posades, cases d'hostes, campaments
de turisme i càmpings, habitatges
turístics de vacances i, en general, tots els
allotjaments turístics i àls habitatges
objecte de comerci alitzaciolurística, així
com la"resta d,establiments turístics que
s'hagin obert conformement a la normativa turística ja
derogada o la vigent, han
de

mantenir unes optimes condicions o'higúe-i
neteja, com també han de
mantenir el perfecte funcionament i I'actuálizacio
deis-mecanirmes, equips,
paraments i instal.lacions de què disposin.
Les referències d'higiene, neteja, manteniment
i actualit zacio aplicables a tots els
establiments esmentats han de ser, amb caràcter
general i amü les adequacions
necessàries al seu cas, les que es deriven del
Decreï 20/2015, de l l a,ianl.

El complim:nl d'.agye.sta disposició ha de ser objecte de
seguiment per ra
inspecció turística i d'oberturaà'expedient sancionador,
si escau.
22 bis' Es modifica la Disposició addicional
onzena de
següent:

la Llei g/2012, amb la redacció

Disposició addicional onzena
Qualsevol persona o empresa interessada podrà demanar de l,Ajuntament
un
informe sobre la viabilitatlurídica o tècnica
d'un p-irrte d,activitat o establiment
turístic dels regulats en aquesta Llei.
Aquest informe serà emès en el termini màxim
de dos mesos, prèvia consulta a
I'administració turística competent. I únicament
haurà d,expresr* fuot a" .,rirtu
corresponent en quan a I'adequació del projecte
"t
a la legislació tutisti'ca.
23. S'introdueix una nova disposició addicional,
la vint-i-unena:
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Disposició addicional vint-i-unena

Acreditació de qualitat derivada de
comercialització d' estades turístiques

la Llei

212005,

de 22 de març, de

Pel que fa als habitatges objecte de comerc ialitzacjo turística
inscrits de
conformitat amb la derogada Llei 2/2005, d,e 22 de
març, de comerc ialitzacio
d'estades turístiques, s'ha de continuar amb el sistema
d,àcreditació de qualitat
que va implantar la Llei esmentada, i en aquest
sentit s'ha de mantenir la vigència
màxima de sis anys,. així com l'obligatorieiat de renovació
de les acreditacions de
qualitat per part de l'òrgan insular òompetent
en matèria d,anàlisi de qualitat del
sector turístic, que pot mantenir o modificar el
seu contingut mitjançant una

resolució.

24. S'introdueix una nova disposició addicional, la
vint-i-dosena:

,l,tbergs+*rís+i€s

afirS"

regtamentanam;@

Disposició addicional vint i dosena
Regulació reglamentària dels albergs com a empreses
turístiques d'allotjament
1

'

2'

En el termini de dos anys des de I'entrada en vigor
del Decret ller 3/2022, d,l 1
de febrer, de mesures urgents per a la sostenibút atilacircularitat
del turisme
de les Illes Balears, es regularan reglamentàriament
els requisits d,obertura i
funcionamg{d9ls arbergs com a empreses turístiques d'a[àtjament.
Sens perjudici de l'establert al'lvaixanterior,
els establim"rrt, qrr"

ala data
d'entrada en vigor d'aquesta Lle1, operen com albergs juvenils
,ro luuititut,
per I'autoritat competent en aqrr"ri àmbit, q,reaen-cómpresos
d'aplicació de la Llei 8/2012,de l9 de juliol, dà turisme
de les Illes"rr-l'a-tit
Balears.
Amb caràcter específic per. als referits arbergs, no afectats pel
futur
desenvolupament reglamentari pel que fa als elements
estructurals:
a) No és d'aplicació I'article
sens perjudici de l'obligació àe presentar
!s.,
declaració responsable d'inici d'activitát a I'Administració
turística i de
que les places dels albergs no poden ser objecte d'intercanvi
entre
particulars. No obstant I'anterior, les places dels
esmentats albergs
computaran als efectes del límit.màxim per illa de places
turístiques a
allotjaments turístics referit a I'article 5.3 de la Llei gtiotzdel
úsme de
les Illes Balears.
b) Queden sotmesos a l'à,rnbit d'aplicació de la Llei 2/20I6,de 30 de març,
de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i
de mesures
d'impuls del turisme sostenible.

30

Parlament de les Illes Balears
RGE: 4707/2022 - 24/05/2022 13:26

ffi
Parlament de les llles Balears

c)

Els albergs no poden disposar de més de 150 places turístiques
a I'illa de
Mallorca, 80 places a les illes de Menorca i Eiiissa, i 6o püces
a l,illa de
Formentera.
d) Han de mantenir unes òptimes condicions d'higiene i neteja, com també
han de mantenir el perfecte funcionament
l'actualítzacíó dels
mecanismes,_equips, paraments i instal.lacions de què
disposin, en els
termes de la Disposició addicional sisena.
e) Queden sotrnesos a les obligacions i deures generals de les empreses
turístiques determinats per la LIer 8/2012 i noniativa de
desplegament.
Els albergs regulats en el-present apafiat per ser considerat,
.à.o-.11rpr"r.,
turístiques d'allotjament han de donar compliment a la nornnativa
turística
d'aplicació referida en les lletres anteriors.
En cas de no adaptar-se a la nomrativa d'aplicació, I'administració
competent en ordenació turísticapodrà declarar el cessament
de I'activitat.

i

25' S'introdueix una nova disposició transitòria, la desena,
amb el contingut següent:
Disposició transitòria desena
Calendari
mesures
-l'-L".
l'obligatorietat

que es contenen en l'article 37 bis d'aquesta Llei, relatives
a

de disposar i tenir instal.lats llits eievables, íru1 d,estar

implantades en data 1 de maig de cada any, de conformitat
amb el calendari i els
percentatges següents :

a) Establiments d'allotjament de cinc estrelles: el 30 o/o e|2023,
el 50 yo el2024,
el 60 o/o el 2025, el 7 5 o/o el 2026,e1 1 00 yo el 2027.
b) Establiments d'allotjament de quatre estrelles superior: el25 o/o
e12023, el 40
o/o
el2024, el 50 o/o eI2025, el75 yo e|2026, el r00à/o eI2027.
c) Establiments d'allotjament de quatre estrelles: el20 %o eI2023,
el30 % e12024,
el 40 o/o el 2025, el 60 %o el 2026, el 7 5 %o el 2027, el 1 00
% el 202g.
d) Establiments d'allotjament d'una, dues i tres esirelles, inclosos
els hotels rurals
que no disposin de classifi cació: el I 5 %o el 2024, el 30 o/o
el
2025, el 50 % el 2026,
el7 5 o/o el 2027, el 100 % el 2028.

Sens perjudici d'aixo, les empreses titulars de l,explotació
de mós d,un
establiment d'allotjament poden optar per aplicar els ieferits percentatges
al
conjunt de llits de què disposa l'empresi i, per tant, podèn selecóionar
I'establiment on els instal'len amb independència de la seva cátegoria.
En aquest
cas, el percentatge de llits elevables quehan d'estar instal.lats
,uáu uny ha dà ser
el que corespongui a I'establiment amb la categoria d,estrelles
més alta.

Així mateix, les empreses titulars de l,explotació dlln-úni+e d,establiments

d'allodament,
i 2021 hagin duit

que durant els anys 2019,2020
mínim de canvi de llits de

a terme reformes amb un percentatge

les- unitats d'allotjament d'almenys un 50 ú podenoftu.
p", iniciar la instal.lació
dels llits elevables al concret establiment l'iny 202i, u*ï
un percentatge del 50
oá d'aquests
instal.lats l'l de maig i l'any 202g l,altre 50 % eidata I dJ maig,

o
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bé dur a terme la instal'lació del 100 % dels
amb data límit I de maig del mateix any.

llits elevables des de gener d.e 202g

Si, complertes les dates límit esmentades, no s,ha pogut
donar compliment a
l'obligació d'instal'lació per problemes derivats d"'prïdrr""io
i logi;tica dels
proveïdors, l'obligació s'ha d'entendre complerta
mitiançant un- document
certificat que validi i acrediti l,adquisició dels illts.
Durant el mes de desembre de |any 2022, atesa l,evolució
de ra temporada
turística fonamentada en dades estadístiques objectives
i, amb la consulta prèuu
amb les otganitzacions socials del sector, el Govern
de les Illes Balearr, nriú"nòu",
un acord, pot ampliar el termini per a la instal.lació
de llits elevables ;n;;y.
2'.Les mesures previstes en el títol v d'aquestaLlei,relatives
a l,elaboració del
primer pla de circularitat, s'han de dur a terme dins
els terminis màxims següents:
a) Els allotjaments ty{11ics amb categories mínimes
de quatre estrelles o de quatre
claus: l demaig de2023.
b) Resta d'allotjaments turístics subjectes: I de gener
de 2024.

3' L'obligatorietat de substitució de les instal.lacions tèrmiques que
funcionen
amb fueloil o gasoil prevista en l'article 102.1.a) d'aquesta
Llei té com a termini
màxim d'execució el dia 1 de maig de ZW. ZOil.

Sens perjudici d'això, els establimènts turístics
de nova construcció als anys 2019,
2020 o 2021, o els establiments que durant els anys
20rg,2020 zozt

a terme reformes amb canvi de les instal.lacionr
màxim d'execució el dia I de maig de202g.

i

nági auit

termq*s, tenen com a termini

4. L'obligatorietat d'aplicar les mesures d,estalvi d,aigua previstes
en l,article
l02.l.b) d'aquesta norna té com a termini màxim:
a) Per als allotjaments turístics amb categories mínimes
de quatre estrelles o quatre

claus, el dia I de maig de 2023.
b) Per a la resta d'allotjaments turístics, habitatges, i establiments
de restauració i
entreteniment obligats per la nonna, fins al dia I de maig
de 2024.

5' Les mesures previstes en I'article 102.1.c) d'aquesta nonna relatives
a la no
possibilitat de fer ús d'articles de gentilesa de banyd'un
sol ús són aplicables des
de I'entrada en vigor, llevat de les que ja hagin éstat
adquirides, ,àp." que es
pugui acreditar documentalment.

L": mesures previstes en l'article r02.2.a), relatives a la prohibició de
9:
fer ús
d'espècies classificades com a categoriesdenaçades,
in,na*ores, introduïdes i
protegides, s'han d'aplicar a partir e+e+-+s+"+ú-*,
de la publicació d,aquesta
Llei, llevat dels productes que ja s'hagin adquirit abans, sempre que
se,n pugui
acreditar I'adquisició prèvia documentálment.
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7. Les mesures previstes en l'article 102.2.b) d'aquesta norlna, relatives a la
necessitat d'indicar de manera diferenciada ala carta, el menú, bufet o similar,
posatadisposiciódelsclients,elsproductes
tengüin d'origen balear, tant siguin agrícoles, ramaders i pesquers o begudes, així
com els productes balears certificats amb les denominacions d'origen, indicacions
geogràfiques protegides o qualsevol segell distintiu o marca de qualitat
reconegudes, emeses i publicades a les Illes Balears per la conselleria competent
en matèria agroalimentària i altres institucions d'àmbit supramunicipal que
desenvolupin distintius de suport a I'economia circular, i I'art de pesca vtilitzada
respecte dels productes de peix i marisc d'origen balear, són d'aplicació a partir
del dia 1 de maig de2023.
7.bis Les mesures previstes a I'article 102.bis d'aquesta noffna, relatives a garantir
un percentatge mínim de consum de producte d'origen de les Illes Balears, són
d'aplicació apartt del dia I de juliol de2023.

25.bis Nova disposició addicional a la Llei 812012

Nova disposició addicional
Definició del concepte impossibilitat

La conselleria competent en matèria de turisme emetrà una Instrucció
interpretativa sobre el concepte "impossibilitat', previst a I'article 102.1 a), en el
termini d'un any des de I'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional.
25.ter Nova disposició addicional a la

Llei 8/2012

Nova disposició addicional
Circularitat i malbaratament alimentari

El Govern de les Illes Balears, en el termini d'un any des de la publicació
d'aquesta disposició addicional, a través de les conselleries competents per raons
de les matèries afectades, oferirà formació, informació i assessorament a les
empreses, a través de guies i protocols, en relació al concepte de "malbaratament
alimentari" i la seva vinculació amb la circularitat al sector turístic i la resta de
sectors econòmics en que sigui d'aplicació per raó de l'activitat.
25.quater Nova disposició addicional
Programa de formació i informació en matèria de circularitat

La conselleria competent en matèria de turisme ha d'elaborar i executar un
programa de formació i informació en matèria de circularitat amb l'objectiu de
facilitar l'elaboració i I'aplicació de les Estratègies i Plans de circularitat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, definits al Títol V de la Llei 8/2012. El
programa formatiu comprendrà, entre d'altres aspectes, la publicació d'una guia
per a I'elaboració dels Plans de circularitat i d'eines de càlcul de la petjada de
carboni.
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2S.quinquies Nova disposició addicional

Modificació de I'apartat 3 de la Disposició kansitoria desena, que quedaria
amb la

redacció següent:

Disposició hansitòria XX)ü
Canvi d'ús residencial en parcel'les d'ús turístic
d' establiments d' allotj ament furístic a Menorca

i reconversió i canvi d,ús

El canvi d'ús residencial en parcel'les d'ús d'establiments d'allotjament
turístic
regulat a I'article 78 d'aquesta llei, únicament serà d'aplic ació
aMenorca si així
ho permet i en els termes que determini el pla d'inte;enció en
àmbit turístic PIAT- o, en el seu defectg el pla territorial insular -PTI- que determini
el número
total de places turístiques que es poden comercialitru, u ú"rrorru.
25. sexies Nou article 78.

Article 78

Nou ús residencial en parcel'les d'ús turístic
d'establiments d'allotjament turístic

i

reconversió

i

canvi d'ús

1. Les parcel'les d'ús turístic i els edificis d'ús turístic podran
canviar d'ús d,acord
amb els requisits i procediments del present precepte.

2'Lesparcel'les vacants d'ús exclusiu turístic i classificades com a sol
urbà, poden
instar davant I'administració turística insular competent en ordenació
turísiica et
seu canü d'ús a residencial sempre i quan el sostre d'habitants
de la parcei:la
y-1cgt no sigui superior al nombre de places turístiques possibles en aplicació de
l'índex d'intensitat turística, o en el seu defecte àel rati turístic, fixats per
la
normativa urbanística, territorial o sectorial. També es podrà instar
el canv] d'ús
a sociosanitari o administratiu.
Els paràmetres urbanístics de la parcel'la amb ús residencial, sociosanitari
o
adminishatiu seran els establerts pel planejament urbanístic ügent per
a la
parcel-la turística.
Un 3A% dels habitatges resultants es destinaran al regim d'habitatge protegit ja
sigui de compravenda o lloguer.
3' Es poden acollir al règim de reconversió i canvi d'ús establert en
aquest article
els establiments i les edificacions següents:
a) Els establiments d'allotjament turístic d'un o dues estrelles,
d'hostals o de cases
d'hostes en sifuació d'alta.
b) Els establiments d'allotjament turístic d'una o dues estrelles, d'hostals
o de
cases d'hostes en situació de baixa definitiva anterior a l'l de gener
de 2022 i que
estiguin situats a qualsevol indret, excepte en sòl rústic, del t-erritori
de les Ilies

Balears.
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Els establiments i les edificacions descrits en aquest punt poden instar davant
l'administració turística competent el canvi doús a alguns dels següents usos:
a

a

Sociosanitari o assistencial, públics o concertats amb entitats del tercer sector
(incloses residències de majors, centres de dia, centres de discapacitat i
dependents i similars), regint-se per a la seva instal.lació, per les disposicions
d'aquest article i per la legislació sectorial aplicable.
Administratiu (incloses les oficines i centres de treball dedicats a la innovació
tecnològica informàtica a la recerca a través d'ordinadors tecnologia
informàtica, coworkings i noves formules col.laboratives entre investigadors).

i

a

Residencial.

Els

habitatges resultants

i

no

podran ser objecte

de

comercialització coma estades turístiques en habitatge. En aquest cas, un 50oá
dels habitatges resultants es destinaran al règim d'habitatge protegit ja sigui
de compravenda o de lloguer. El sostre d'habitants de I'edifici no poárà
superar l'índex d'intensitat d'ús establerta per la normativa d'habitatge pels
habitatges de protecció oficial. A I'edifici s'haurà de complir el decret
d'habitabilitat.
Les places turístiques de I'establiment únicament poden ser objecte d'intercanvi
enke particulars. Aquest intercanvi només és possible per a traslladar les places a
establiments hotelers de quatre o cinc estrelles. En cas que els establiments o
allotjaments estiguin en situació d'altaés condició per a l'intercanvi la subrogació
de la totalitat del personal per part de la persona fisica o jurídica adquirent.
Quan per les característiques tècniques, constructives o edificatòries d'un edifici
en situació d'inadequació conforme al que disposa I'article 129 dela Llei 12/2017,

de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, es consideri procedent el
canvi d'ús i no resulti viable tècnicament o econòmicament la reforma parcial o
la rehabilitació integral d'aquest edifici, a instàncies dels seus titulars se'n podrà
acordar la demolició per reconstruir-lo adaptant-se als paràmetres uóanístics del
planejament en vigor i als que resultin aplicables als habitatges protegits.

4. L'administració turística competent ha de tramitar i resoldre el procediment
administratiu en el qual han de quedar justificades les condicions establertes en
els apartats anteriors i convenientment valorades I'oportunitat i la idoneïtat del
canvi d'ús.

La resolució del procediment administratiu requereix un informe preceptiu i
vinculant de I'ajuntament en el qual es trobi la parcel.la, I'establiment o
I'edificació sobre el qual s'ha instat el canvi d'ús, que ha d'emetre en el termini
de dos mesos des de la sol'licitud. En cas de no emetre'l, s'entén favorable. Sense
perjudici de I'anterior, quan es sol.liciti el canvi d'ús d'una edificació o
establiment, la resolució del procediment administratiu requereix un informe
favorable, atorgat per majoria de dos terços, de la Comissió per a la Reconversió
i el Canvi d'Us d'Establiments d'Allotjament Turístic i Edificacions amb Usos no
Residencials regulada pel Decret 34/2021, de22 de juny.
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L'acord que autoritzi el canvi d'ús s'entén sense perjudici de les llicències
municipals o declaracions responsables que siguin necessà,ries per fer efectiu
aquest canvi. A l'informe de l'ajuntament en el qual es trobi la parcel.la,
I'establiment o I'edificació sobre el qual s'ha instat el canvi d'ús, s'ha d'analitzar
necessàriament la repercussió de I'augment poblacional que pugui suposar el
canvi d'ús quant als equipaments públics i a les xarxes de mobilitat.
Les obres s'han de dur a terme amb criteris d'eficiència energètica i, en cas
d'establiments en situaci 6 d'alta, no han d'incrementar el consum d'aigua potable
i energètic d'origen no renovable. Quan sigui d'aplicació s'han de complir les
prescripcions conüngudes a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, o a
qualsevol altra normativa bàsica estatal.
5. El titular de I'establiment ha d'abonar a l'administració municipal competent,
en concepte de monetització de la cessió d'aprofitament el 5% del pressupost
d'execució material de les obres per a la conversió de I'edifici en el nou ús.
Aquests ingressos s'han de destinar a actuacions i inversions en lazonaon s'ha
fet el canvi d'ús. Amb la finalitat de definir les actuacions que s'hagin derealitzar
a càrrec d'aquetes quanties, es crearà una mesa de treball amb les organitzacions
sindicals més representatives del sector, les entitats socials del municipi
vinculades al sector turístic I'Associació empresarial hotelera del mateix
municipi o a I'Associació empresarial hotelera de I'illa corresponent en el cas que
no existeixi la referida organttzaúó empresarial en el municipi en el qual s'hagr
materialitat la recaptació.

i

6. Els establiments o les edificacions que s'executin d'acord amb les llicències
atorgades a l'empara d'aquest precepte, queden legalment incorporats al
planejament com a edificis adequats i la seva qualificació urbanística s'ha de
correspondre amb la seva volumetria i ús específics.
7. La documentació que s'aporti a l'administració competent ha de ser suficient
per valorar tots es aspectes necessaris per adoptar la resolució i ha d'incloure, com
a mínim, una exposició dels antecedents i la situació urbanística, els documents
gràfics la justificació del compliment dels requisits exposats en aquesta
disposició, així com de la solució presentada. Així mateix, l'administració
competent ha de sotmetre a la proposta de resolució a audiència pública durant el
termini mínim d'un mes, als efectes que es puguln presentar suggeriments o
al'legacions.

i

25.septies Nova disposició addicional

Disposició addicional XXXX
Consum de producte local

El

percentatge de consum de producte d'origen balear establerta en l'article
l02.bis es podrà revisar al'alçamitjançant resolució de la conselleria competent
en matèria de turisme prèvia consulta a la conselleria d'agricultura i pesca, apartr

de

l'1 de maig de 2025, prèvia

anàlisi de

la

situació del sector agrari i
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agroalimentari de les Illes Balears, I'impacte generat tant en el sector
turístic com
en el sector agtai i agroalimentari, així com ies possibilitats de subministrament
per part del sector primari de les Illes Balears.

Així mateix, la conselleria competent en matèria de turisme, prèvia consulta a la
conselleria d'agricultura i pesca, emetrà Instrucció en relació^ a la impossibilitat
de garantir els percentatges de l'article 102.bis quan existeixin raons
dà manca de

producció i disponibilitat deproducte local, degudament acreditades
i constatades.

Per a la definició

i posada en marxa del Distintiu d'<Establiment Turístic

Compromès amb la Producció Local i l'accés a la promoció prioritaria en
matèria
de turisme sostenible i responsable, a que fa referènc ia|'apartattercer
de I'article
102.bis, es crearà una mesa de heball formada per les conselleries competents
en
matèria de turisme, agricultura i pesca, i pels agènts socials i econòmics
del sector

furístic i el sector a8lrari i agroalimentari de les nles Balears. En aquesta mesa
es
podran estudiar altres iniciatives vinculades al major consum de prúucte
local als
establiments turístics.
Disposició addicional primera
Suspensió de I'adquisició de places turístiques a les illes de Mallorca,
Eivissa
Formentera

i

l ' Se suspèn temporalment, a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera,
la possibilitat
d'adquirir places turístiques a I'organisme gestor o a l'administració turística,
com també
l'intercanvi de places entre particulars, per a I'inici d'activitat turística o per l,ampliació
d'aquesta, per als:
a)

b)

Establiments d' allotjament turístic.
Habitatges objecte de comerci alitzacio turística.

No obstant el que disposa I'apartat anterior, I'intercanvi de places entre particulars
és
permesa en els casos en què es dugui a terme un canvi d'ús dlacord
amb lès condicions
que s'estableixen a I'article 78 de la Llei g/Z0lZ.
2.Els plans d'intervenció en àmbits turístics
o, si no n,hi ha, els plans
-PIATterritorials insulars
han d'avaluar o reavaluar,
en cas que ja s'hagi duit a terme,
-PTIla capacitat de càrrega
turística de l'illa respectiva per tal de dèterminu. á nombre total
de places turístiques que s'hi poden comercialitzar i les mesures específiques per
implementar, i que, en tot cas, ha de suposar una reducció del no*ir"
dè plales
actualment inscrites en els registres turístics i les integrades en les borses
de plàces a
l'entrada en vigor d'aquest Decret llei. La reducció haáe ser equitativa entre
les places
d'allotjament turístic i les places d'estades turístiques en habitatges. En el cas de
la
reavalució, s'ha de fer mitjançant una modificació puntual del pIAf o del prl.
3. La suspensió prevista en l'apartat 1 regeix fins que es dugui a terme I'avaluació
o la
reava-luació a que fa referèncial'apartat 2 d'aquesia disposició i, com a
màxim, durant
quatre anys comptadors a partir de la publicació d'aquesta llei. Si
transcorregut aquest
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termini no s'hagués duit a terme aquesta avaluació o revaluació, les places
integrades en
les borses a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es consideraran
extingides.

4' Aquesta suspensió no afecta els establiments especificats en la lletra
a) de l,apartat
respecte dels quals, abans de l'entrada en vigor d,a uest Decret
llei:

l,

a)
b)

Estiguin executant obres destinades a l'obertura o ampliació de I'establiment.
S'estigui tramitant una sol'licitud de llicència urbanística d'edificació
o s,hagi
presentat una declaració responsable, davant l'administració
urbanística competent,
destinada a I'obertura o ampliació de l,establiment.
c) S'hagi obtingut la llicència urbanística d'edificació abans de I'entrada en vigor
d'aquest Decret llei i aquesta no hagi caducat.
d) Es disposi d'una reserya de les places per part de l'administració turística o de
l'organisme gestor, de conformitat amb ia normativa vigent.
e) S'estigui tramitant una sol'licitud de places, dávant l'administració turística o
l'organisme gestor o es trobin en tràmit d,esmóna.
f)
En el cas de turisme rural, hagin iniciat la tramitacró de la llicència
urbanística
davant I'ajuntament, de la declaració d'interès general de l'activitat,
davant l+rgan
€ompetei+t del consell insular, de I'ajuntament, o
@.
tragin
iniciat els tràmits necessaris per obtenir la declaració d'explotació agrícola pioritària
o
preferent davant l'adminishació agrària competent sempre que
a la finca hi hagi una
edificació preexistent, o es trobin en tràmit d'ésmena.
g) El desenvolupament d'una Unitat d'Actuació sempre i quan s'hagin efectuat
cessions anticipades a l'administració pública.
g bis) S'implantin en edificis que siguin béns d'interès cultural o
catalogats i estiguin
situats enzona classificada con urbana o ústic comú.
4-.bis. Quan, mitjangant el planejament urbanístic municipal o un
conveni urbanístic,
s'intercanviï la ubicació d'un establiment hoteler per motius mediambientals
i/o
paisatgístics, la suspensió tampoc no s'aplicarà r*pi" i quan
s'estigui tramitant una
sol'licitud de llicència urbanística d'úficació, dàvant l'administració urbanística
competent, destinada a I'obertura de I'establiment en la ubicació inicial
abans de I'entrada
en vigor d'aquesta llei.

5' Aquesta suspensió tampoc no afecta els establiments especificats en la lletra
b) de
I'apartat l, respecte dels quals, abans de l'entrada en vigor d;aquesta llei:

a)

S'estigui tramitant una sol'licitud de places, davant l'administració turística
o
1'organisme gestor, o es trobin en tràmit d'esmèna.
b) S'hagi duit a terme una adquisició de places i es prorrogui, d'acord amb allò establert
a I'article 50.3 de la llei 8/2012, de l9 de juliol, del iurisú de
les Illes Balears.
c) S'estigui tramitant una sol'licitud de certificat de zonaapta per a la comerc
ialitzaçió

d'estades turístiques a habitatges o document equivalent.

5'bis Illa de Formentera' El Pla Territorial de I'illa de Formentera va determinar,
mitjançant la determinació del sostre de places turístiques, i amb el mecanisme
de
definició de nuclis urbans no turístics, conegut .on ,onifi"ació, en l,any
2019. A tals
efectes, es crearen els corresponents borsins, d-'una banda un borsíde places
sense duració
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definida per allotjaments hotelers i una borsa de places temporals, amb renovació
quinquennal, per a la comercialització d'estades turístiques en habitatçs. Aquestes
estades disposen de la qualificació urbanística residencial, amb ús temporal turístic.
En aquest sentit, addicionalment a les excepcions previstes als apartats quatre i cinc
d'aquesta disposició addicional, a I'illa de Formentera, sens perjudici de la vigència de la
suspensió de l'intercanvi de places entre particulars, queden exceptuades de la suspensió
d'adquisició de places a l'organisme gestor o a l'administració turística, prevista a
l'apartatprimer, un total de 50 places turístiques integrades a les borses de places vigents
a I'entrada en vigor del Decret lleí 312022, d'1 1 de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitatila circularitat del turisme de les Illes Balears.
Aquesta excepció únicament serà d'aplicació si en el termini màxim de tres mesos des de
I'entrada en vigor d'aquesta llei, el Consell de Formentera, mitjançant acord del ple,
determina la distribució, les condicions i els criteris que han de regir I'adquisició de les
esmentades places turístiques pel que fa a I'inici d'activitat turística o per l'ampliació
d'aquesta, per als establiments d'allotjament turístic els habitatges objecte de
comercialització turística.

i

Dintre del còmput de les 50 places esmentades en el primer paràgraf d'aquests punt
queden compreses les relatives a I'excepció contemplada en la lletra x) de I'apartat quatre,
de la disposició addicional primera referent als establiments que s'implantin en edificis
que siguin béns d'interès cultural o catalogats, i que per tant queden supeditades a
I'esmentat Acord.
Disposició addicional segona
Suspensió d'activitats turístiques a I'illa de Menorca

l.

Se suspèn, a l'illa de Menorca, l'inici de noves activitats turístiques d'establiment
d'allotjament hoteler, apartaments turístics, establiments d'allotjament de turisme rural i

i

hostatgeries, així com habitatges residencials objecte de
comercialització turística o habitatges turístics de vacances, com també 1'ampliació de

albergs, refugis

les places dels establi-ments que estan actualment en funcionament.

2. El pla d'intervenció en l'àmbit turístic -PIAT- o, en defecte d'aquest, el pla territorial
insular -PTI-, ha d'avaluar o reavaluar, en cas de que ja s'hagi dut a terme, lacapacitat
de càrrega de l'illa, apartir de la qual es determinarà el nombre total de places turístiques
que es poden comercialitzar. A tals efectes, es crearan les corresponents borses, per les
places que podran ser objecte d'autoització en funció del límit de places que es poden
comercialitzar.

3. La suspensió prevista al'apartat 1 regeix fins que es dugui a terme I'avaluació o
reavaluació a que fa referència al'apartat2 i com a màxim, durant quatre anys comptadors
a partir de la publicació d'aquest Decret llei.
4. Aquesta suspensió no afecta:
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a) Les activitats turístiques que es desenvolupin en les àrees de reconversió territorial
en zones turístiques, que varen ser objecte d'esponjament o reordenació i que estan
delimita-des com a tals en el Pla territorial Insular de Menoroa.
b) Quan s'estiguin executant obres destinades a l'inici de l'activitat, o d'ampliació, en
el cas d'allotjaments turístics.
c) Als establiments d'allotjament turístic, respecte dels quals, abans de l'entrada en
vigor d'aquest Decret llei, s'hagi presentat una sol.licitud de llicència urbanística
d'edificació, davant I'administració urbanística, amb la documentació completa que
s'estigui tramitant o es trobin en tràmit d'esmena de deficiències.
d) Quan s'hagi obtingut la llicència urbanística d'edificació, en els sis mesos anteriors
a I'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
e) En el cas de turisme rural, hagin iniciat la tramitació de declaració d'interès general
de l'activitat, davant l'òrgan competent del Consell Insular e-e+pajun+ament amb la
documentació completa o es trobin en tràmit d'esmena de deficiències.

Disposició addicional tercera
Règim específiic per a la presentació de
Formentera

la declaració

responsable

a I'illa

de

En el cas específic de l'illa de Formentera,la declaració responsable que es regula en
aquest Decret llei (aquesta Llei), quan es requereixin dispenses urbanístiques, s'ha de
presentar davant la Comissió d'Ordenació i Promoció Turístic,aila Comissió Tècnica
Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats, les quals

emetanuninformeconjunt,@previivinculantsobrelaidoneïtat
de les solucions proposades.

L'informe de la€emissó les Comissions s'ha d'emetre en el termini de des quatre mesos.
En cas de no emissió de l'informe esmentat en el termini establert, aquest es considera
favorable.
Disposició addicional quarta
Sostenibilitat social per a la millora de qualitat i la competitivitat

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta norïna I'Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), en el si d'una mesa de treball amb els agents socials
i econòmics del sector, ha d'elaborar i promoure una guia de mesures i bones pràctiques
en matèria de salut laboral, com ara les referides a ergonomia o càrrega de treball o
prevenció en l'exposició a agents químics
de tots els departaments, que puguin repercutir en una millora de la qualitat i sostenibilitat
dels serveis prestats pels establiments turístics d'allotjament hoteler, per ser aplicables en
cada centre de treball i perquè després puguin ser adaptables i aplicables a altres sectors
d'activitat. L'IBASSAL informarà als consells insulars dels resultats de la mesa de treball
amb el sector turístic.
Disposició addicional cinquena
Pla Estratègic de Destinació Circular

40

Parlament de les Illes Balears
RGE: 4707/2022 - 24/05/2022 13:26

N
Parlament de les Illes Balears
1. La conselleria competent en matèria de turisme ha d'elaborar un Pla Estratègic de
Destinació circular de la comunitat autònoma de les Illes Balears, coordinat per l'Agència
d'Estratègia Turística de les Illes Balears. L'elaboració comptarà amb la participació de
les conselleries competents en matèria d'energia, residus, aigua, territori, agroalimentària
i mobilitat, de les administracions públiques insulars i municipals, així com dels agents
socials i econòmics del sector turístic. Aquest Pla Estratègic ha de ser aprovat per acord
del Consell de Govem i s'ha de publicar en el Butlletí Oficíat de les Illes Balears en el
termini d'un any des de aprovació d'aquesta llei.
El Pla Estratègic de Destinació Circular ha d'identificar lapolítica general i els objectius
estratègics del Govern de les Illes Balears per tal d'aconseguir la transició a l'economia
circular en el conjunt del territori de la comunitat autònoma.

Aquest Pla ha de tenir en compte les particularitats de cada illa, establint una
territorialització de I'estratègia i els objectius.
S'ha de crear una comissió de seguiment del Pla Estratègic de Destinació Circular, la
composició i el funcionament de la qual s'ha de desplegar reglamentàriament.

2.Una vegada publicat el Pla Estratègic de Destinació circular de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en ordre a desenvolupar i territorialitzar el mateix, cada consell
insular, en I'exercici de la competència pròpia d'ordenació turística que I'Estatut
d'Autonomia els atribueix, ha d'elaborar una Pla Estratègic de Destinació circular per a
I'illa respectiva. Aquest Pla Estratègic ha de ser aprovat per acord del Consell executiu i
s'ha de publicar enel Butlletí Oficial de les llles Balears.

El Pla Estratègic de Destinació Circular ha d'identificar la política

i els objectius del
consell insular per tal d'aconseguir la transició a l'economia circular en la corresponent
illa. Cada consell insular podrà crear una comissió de seguiment del Pla Estratègic de
Destinació Circular, la composició i el funcionament de la qual s'haurà de desplegar
reglamentàriament.
Per a I'elaboració del Pla Estratègic del Destinació Circular, els consells insulars podran
rebre I'assessorament i el suport tècnic de I'Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears, així com de les conselleries del Govern de les Illes Balears competents en matèria
de turisme, energia, residus, aigu4 territori, agroalimentària i mobilitat.

Disposició addicional sisena
Creació de l'entitat pública empresarial Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

l.

Es crea l'ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, que pot fer servir l'acrònim EHIB, com a
entitat pública empresarial de les que preveu I'article 2.1.b) de la Llei 712010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
la finalitat de la docència universitària en el camp de l'hoteleia,la gastronomiaila
restauració, la formació professional en la família professional d'hoteleria i turisme, la
formació d'empresaris i professionals per a l'empresa, i el foment de la recerca científica
i tècnica al servei d'aquests estudis.
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2. En particular, les funcions i les competències de l'ens, d'acord amb el que estableixin
els estatuts i en el marc de les competències del Govern i de I'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, són les següents:

a)

La creacií dels centres i les unitats d'estudi, docència i recerca que consideri

i tenir cura del manteniment i el desenvolupament.
La proposició, la creació, la modificació, I'execució i I'extinció de plans d'estudis
propis de I'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears en l'àrmbit de I'hoteleia,lagastronomia
i la restauració.
c) Laproposició i impartició d'estudis oficials d'acord amb l'autoritzaciódels òrgans
competents i el compliment de la normativa aplicable en cada cas.
d) Totes les actuacions que siguin necessàries per al funcionament de I'entitat, com
pugui ser la prestació dels serveis d'aliments i begudes, el lloguer d'espais, I'adquisició i
construcció d'edificis, com també la millora dels existents.
e) El finançament dels departaments de recerca i d'ensenyaments, amb les dotacions
corresponents.
D Els convenis amb empreses privades o altres organismes i entitats públiques per
al desenvolupament de programes de recerca, docents, culturals o d'assistència de
I'empresariat, ja sigui amb finançament unilateral o mixt.
g) L'adquisició de tot el material científic o formatiu i dels béns d'equipament que
siguin necessaris per complir els seus objectius.
h) Si escau, pot fer ús dels edificis, del material científic, i dels béns d'equipament
tant de I'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com de la
Universitat de les Illes Balears, mitjançant els convenis corresponents.
i)
L'ús i la destinació de I'edifici Arxiduc Lluís Salvador, situat en el campus de la
Universitat de les Illes Balears, així com de qualsevol altre edifici que li sigui adscrit o
cedit, per dur-hi a terme els fins que s'assenyalen en l'apartat 1 d'aquesta disposició
addicional i també per al que preveu la lletra o), i així mateix l'explotació dels recursos
existents a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, tot això sens perjudici que I'edifici Arxiduc
Lluís Salvador o qualsevol que se li hagi adscrit o cedit també pugui ser usat per altres
centres formatius propis del Govern de les Illes Balears dins els fins establerts enl'apartat
1 esmentat.
j)
La creació i la concessió de premis per treballs de recerca a estudiants avantatjats.
k) La creació i I'adjudicació de beques, tant per als estudis propis de l'Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears com per a la recerca.
l)
El finançament de publicacions, I'edició de llibres i de materials acadèmics, siguin
de I'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears o d'acord amb altres entitats públiques o
privades.
m) La creació i el manteniment d'una borsa de treball per ajudar a la col.locació en
el mercat de treball d'alumnes del centre.
n) La promoció i la coordinació de les pràctiques d'alumnes en centres de treball, i
totes les que serveixin per la promoció, I'organitzacií i I'execució de la docència i la
recerca.
o) L'organització i la realització de cursos de tota classe, seminaris, conferències,
taules rodones i d'altres sistemes d'ensenyament, com també la formació i la recerca
empresarial relacionades amb el sector turístic i hoteler.
necessàries,

b)

42

Parlament de les Illes Balears

ffi
qI$

RGE: 4707/2022 - 24/05/2022 13:26

Parlament de les llles Balears

p)

Finalment, i independentment de tot el que s'ha esmentat, els òrgans
de govem de
l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears poden acordar i establir altres
actuacions per a
l'assoliment dels seus fins.

3' Per dur a terme aquestes funcions i activitats I'entitat pot exercir totes les potestats
administratives que siguin necessàries, per mitjà dels organs que
estableixin els seus

estatuts.

4.L'entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i

Treball' sens perjudici dels canvis d'adscripció que determini la presidenta
de les Illes
Balears per mitjà dels decrets d'estructura dó l'Administració de la
Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

5' Fl personal d'aquesta entitat pot ser personal laboral propi o personal funcionari

de

l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Baleais, així com personal
de nou
ingrés que s'incorpori d'acord amb la normativa vigent en matèria
de funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6' Els recursos economics i el rògim de personal, de contractació, patrimonial i
economicofinancer s'ha_de regir pel que estableixin els estatuts de I'entitat
i, en general,
la normativa aplicable a les entitats públiques empresarials de la
Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
7,' Una vegada aprovats els estatuts de

la nova entitat, s'extingirà el Consorci Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears, mitjançant la cessió global dlactius i passius,
sense
liquidació, en els termes prevists en l'article 127.5 de tJtei 4012015, d'i
d,ocfubre, de
règim jurídic del sector públic.
Disposició addicional sisena.bis
Suspensió temporal de I'inici d'activitat com a alberg juvenil al
Balears

territori de les Illes

Se suspèn a les Illes Balears I'inici de I'activitat d'alberg juvenil,
a I'empara de la Llei
10/20,06, d926 de juliol, iTegrat de la joventut, fins el 31á; desembre
aeàozlo fins que
es publiqui la nova llei de lleure educatiu per a infants i joves
de les Illes Balears que

l,ha

de substituir, a excepció de la corresponènt a albergs juvenils de titularitat
o de gestió
públiques.

Disposició transitòria única
Règim transitori
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2.

Els nous criteris de classificació que s'introdueixen mitjançant la disposició
final
segona d'aquest Decret llei són d'aplicació als nous establiments, o
als establiments que
wlguin procedir a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei a canviar o
obtenir classificació.
Les persones interessades en els procediments ja iniciats, sobre la base
de declaracions
responsables d'inici d'activitat turística o comunicacions prèvies presentats
abans de
l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, poden optar entre la^finahtzició del procediment
administratiu amb els criteris de classificació ánteriors o presentar noves declaracions
responsables o comunicacions prèvies amb els nous criteris.

Disposició transitòria bis
Topalls a Ia suspensió de I'adquisició de places a les illes de Mallorca, Eivissa
Formenter:r

i

Per a I'excepció recollida a l'apartat4.x) de la Disposició addicional primera
d,aquesta
llei no se superaran en cap cas les 200 places a I'illa de Mallorca, les 100 places per
a
l'illa d'Eivissa i les 50 places per a I'illa-de Formentera, amb un máxim de 3ïplaces per
establiment d'allotl'ament, sempre i quan els respectius consells insulars, en el
seu àmbit
territorial, no acordin, mitjançant acord de ple i en el termini de tres meso, d",
de l,entrada
en vigor d'aquesta llei, disminuir aquesta quantitat.

Mitjançant acord de Ple, els ajuntaments, en el seu àmbit municipal, i en el termini
de tres
mesos des de l'entrada en ügor d'aquesta llei, poden determinar la inaplicació
de
l'excepció recollida al'apartat4.x) de la Disposició addicional primera d'aquesta
llei; en
qualsevol cas aquest apartatrestarà suspès fins a què transcorri el termini
áe tres mesos
des de I'entr:rda en vigor d'aquesta llei.
Aquests acotds són d'aplicació des de la publicació en el Butltetí Oficial de les llles
Balears fins que es dugui a terme I'avaluació o la reavalu ació aquè fa róferència
I'apartat
2 de la disposició addicional primera d'aquesta llei i, com a máxim, durant quatre
anys
comptadors apartir de lapublicació del Decret ller3l2020d'll de febrer.
Disposició d,erogatòria única
Derogacions
Es deroguen, amb caràcter general, totes les norïnes i disposicions que
s'oposin a aquest
"Decret llei que
o
contradiguin el que s'hi estableix, i, en particular:
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a)

La lletra e) del punt 2 de l'article 60, els articles 79,80,g1 i g2
de la Llei gl20l2,
de l9 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
El capítol IX, articles 126 a 134,i l'annex 5 del Decret20l20l5,
de l7 d,abril, de
principis generals i directrius de coordinació en matèria turística;
de regulació d,organs
assessors' de coordinació i de cooperació del Govern de les
Illes Baleari i O" regulació i
classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat
en desplegament de la
Llei 812012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
L'article 125 delDecret 20/2015,de l7 d'abril, de principis general i directrius
de
coordinació.

b)

c)

Disposició final primera
Modificació de la Llei2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents
i extraordinàries
per a I'impuls de I'activitat econòmica i la simplificació administrativa
en l,àmbit
de les administracions públiques de les llles Balears per pal.liar
els efectes de Ia crisi
ocasionada per la COVID-l9

L'article 7 queda redactat en els termes següents:

ArtT
Incentius per a la milrora dels estabriments turístics

1' Les sol'licituds de modemitzacio en els termes d'aquest article que
presentin
els establiments turístics legalment existents d'allotjament, turisticoresidencials,
de restauració, entreteniment, esbarjo, esportiu, cuitural o lúdic, fins
al 31 de
desembre de 2025, i que tenguin per òbjecte la millora dels

serveis i les
instal'lacions en els termes dels paràgrafs següents, així qualificades per
I'administració turística competent, mitjançant ui informe p."rri pr"""ptiu
per

poder obtenir la llicència municipal d'obres o presentar la
declaracià responsable
d'acord amb el que disposa I'article 5 d'aquesta Llei, si
queden
excepcionalment excloses del compliment deis paràmeties de
"r"u1r,'
planejament
territorial, urbanístics i turístics que n'impedeixin l'execució. Aquesta
exclusió de
paràmetres n9
en
cap
cas
les
prescripcions
contingudes
en la Llei
lfecla-rà
22/1988, de28 de juliol, de costes, ni qualievol iltranormativa bàsica
estatal.

Es pot aplicar aquest article sempre que les sol.licituds de modernitzacio j
el
coresponent projecte tenguin entitat i rellevància acreditada pels
serveis tècnics
de l'administració turística competent per reduir l'estacionàlftat, 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, un cop executades les obres
del projecte
de modernització --{ue s'han de fer amb criteris d'eficiència
energètica-l, no ha
d'incrementar el consum d'aigua potable i energètic d'origen no ienovable,
i ha
de millorar algun o diversos dels aspectes següènts: la qrialitat, la
sostenibilitat
mediambiental,.la seguretat de les persones o l'áccessibilitat. En tot
cas, juntament
amb les sol'licituds de modemització, s'ha d'aportar un informe del
servei de
prevenció o de la modalitat preventiva escollida per l'empresa que
valori
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I'impacte que el projecte té sobre la seguretat i la salut dels treballadors
i de les
treballadores, especialment pel que fa als riscs ergonòmics, a les
unitats
d'allotjament i a les cuines, i, si escau, proposi les mesuies preventives
adients.

Els establiments d'allotjament hoteler que disposin d'aparcament per
a ús exclusiu
dels seus clients han d'habilitar un mínim à'un 50 % ae pta"e, amb punts
de
recàrrega per a vehicles elèctrics. El consum energètic que ocasionen
aquests
punts de recàrrega no computa als efectes que pr.u"u el paiàgrafanterior.

2. L'administració furística ha de comprovar que el projecte es refereix a un
establiment turístic legalment existent, en el seniit que èstigui legalment
inscrit i

d'alta en els registres turístics en data 1 d,agost ae íOn,

Així mateix, ha d'emetre un informe sobre si el projecte compleix les finalitats
esmentades en l'apartat

I

anterior, en el termini Oè ties mesos comptador des de
la forma establerta de la sol.licitud a I'administràció turística
competent amb el projecte i tota la documentació necessària a aquest
efecte.

I'entrada en

3. L'administració amb competències urbanístiques només pot concedir la
llicència d'obres si l'administració turística ha emès, amb caiàcter favorable,
l'informe esmentat en I'apartat 2 anteiot.
Fn cas que sigui un projecte subjecte al règim de declaració responsable,
aquesta
declaració no es pot presentar si no va acompanyada de I'informe favorable^emès
per I'administració turística competent i d'ún informe emès per I'ajuntament
en
què es constati que el projecte compleix amb els límits que preveu
aquest article
pel que fa als paràmetres de planejament territorial, urbanístic i turístic.
Per acollir-se a les previsions d'aquest article, als efectes administratius
turístics

i

urbanístics, s'ha de sol'licitar l'informe preceptiu a l'administració turística,
juntament amb el projecte i la documentació- necessària per
emetre, i li és
d'aplicació la normativa vigent enla d,atade sol.licitud d'aquèst informe.
La vigència de l'informe a què es refereix l'apartat2 anteior és de sis mesos
des
de la notifi cació a la persona interessada.

4. El projecte pot preveure la reordenació o la reubicació de volums existents,
l'aprofitament del subsòl per a usos habitables llevat del d,allotjament, i la

redistribució del nombre de places autoritzades.

El projecte ha d'implicar una reducció de places de l'establiment d:alsonirs-ün

596 respecte de les comercialitzades, en els següents terrnes:

* Per a establirnents el projecte de modernitzaeíó
dels qr.rals suposi un augment

d'edificabilitat igual al màxim aplicable anivell insular, tàreOucóio deplace-s serà
del

5o/o.
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* Per a establiments el projecte de modernització dels quals suposi un augment
d'edificabilitat igual o menor a|75o/o del màxim aplicable a nivell insular, la
reducció de places serà del 3%.
* Per a estúliments el projecte de modemització dels quals
d'edificabilitat igual o menor al 50o/o del maxim aplicable
reducció de places serà del 2o/o.
* Per a establiments el projecte de modernitzaeió dels quals
d'edificabilitat igual o menor al 20Vo del màxim aplicable
reducció de places serà de l'lYo.

suposi un augment
a nivell insular, la
suposi un augment
a nivell insular, la

En tot cas, queden excçtuats d'aquesta reducció

-

Els establiments amb 150 o menys habitacions en el moment de
presentació de la sol'licitud de modernització.
Els establiments respecte dels quals la modernitzacií prevista en I'apartat
1 d'aquest article no suposi un increment relatiu de la superficie edificada i de
I'ocupació de les legalment construïdes o actualment permeses, ni suposi
menyscapte dels serveis i les instal'lacions ja implantats, en els termes de l'apartat
5 d'aquest article.

-

5. La modemitzaçio prevista en l'apartat 1 anterior es pot dur a terme encara que

això suposi un increment relatiu de la superficie edificada i de l'ocupació,
respectivament, que no pot excedir en un 15 Yo de les legalment construïdes o
actualment permeses si són més grans, ni suposar menyscapte dels serveis i les
instal'lacions ja implantats. No obstant això, són d'aplicació els darrers
percentatges aplicats a cada illa a I'empara de la llei 2/2020, de 15 d'octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a f impuls de I'activitat econòmiea 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-I9.
6. D'acord amb les previsions dels apartats anteriors, es poden dur a terme obres
consistents en: ampliacions, reformes, i demolicions i reconstruccions en els
edificis que conformen I'establiment turístic sempre que:

a) Llevat de les reformes, no ocupin la separació en la partició mínima exigida
actualment, ni suposin un augment de l'altura màxima existent o perrnesa, per a
cadascun dels edificis, excepte en l'estrictament necessari per a la instal'lació
d'equipaments d'ascensors, escales, tot tipus d'instal'lacions (climatitzacio,
telecomunicacions, eficiencia energètica, etc.) i homogeneïtzacio i ordenació
d'elements en cobertes.

b) Les edificacions resultants es destinin obligatoriament i quedin vinculades a
l'ús turístic. Aquesta vinculació ha de ser objecte d'inscripció en el Registre de la
Propietat.

c)

Es presenti I'autoavaluació acreditativa quan l'establiment obtengui una
categoria superior, en els termes que estableix el Decret2012015, de 77 d'abril, de
principis generals i directrius de coordinació en matòria turística; de regulació
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d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació de Govern
de les Illes Balears,
de regulació i classificació de les empreses i dels establiments
turístics, o la
normativa que el substitueixi.

i

c bis) No suposin una augment de I'alçada maxima existent
o pennesa per

a cada
un dels edificis, excepte en I'estrictament necessari per a la instal.lació
d'equipaments d'ascensors, escales, tot tipus d'instal.làcions (clim
iit *iO,

telecomunicacions, eficiència energètica, etc.)
d'elements encoberts.

i

homogeneït zació

i

ordenació

7' El propietari o titular de I'establiment resta obligat a abonar a I'adminis
tració
municipal competent el 5 %o del valor del pressupást d'execució
material en el
moment de la sol'licitud, de la part resultunf q.r" excedeixi
la legalment
construïda. El pagament es podrà fraccionar en un termini de quatre

unyrl

Les_ quanties ingressades

per aquest concepte han de ser destinades per
I'administració municipal a la millora de I'entòm turístic del
municipi. emU h
finalitat de definir les actuacions que s'hagin de realitzar a càrrec d,aquestes
quanties, es crearà una mesa de treball amb les organitzacions
sindicals més
representatives del sector, les entitats socials del múcipi vinculades
al sector
turístic i I'Associació empresarial hotelera del mateix municipi o
a l,Associació
empresarial hotelera de I'illa corresponent en el cas que no existeixi
la referida
organització empresarial en el municipi en el qoàl r'hugi
materialítzx la
recaptació.
8. Els establiments turístics que hagin executat obres d'acord
amb el que estableix
aquest article queden legalment incorporats al planejament municipal

adequats, i la seva qualificació urbanística r,hu
volumetria específica i el seu ús turístic.

com edificis

á" correspondie amb la seva

9' Unicament-es pot presentar una sol'licitud de modernització durant
la vigència
d'aquest article. Així mateix, les ampliacions penneses per aquest
article no són
aplicables una vegada esgotats els límits de superficie edificada
i d,ocupació
esmentats, ni als establiments que ja hagin fet ampliacions per
aplicació de
I'article l7 de Decretllei 112009, de 30 de géner, de mesures ,rg"nt, per
a I'impuls
de la inversió a les Illes Balears; de I'artióle 17 de la Llei 4/2órc,ae
ro de juny,
de mesures urgents per a I'impuls de la inversió a les Illes Balears;
de ta aispúiciO
addicional quarta d'aquesta Llei3/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes
Balears; de la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de
3l de juliol, de
modificació de la Llei 812012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques en habitatges, o del
Decret llei
8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàriós per
a l,impuls de
I'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, quan hagin suposat un esgotament
del límit fixat en
el punt 5 d'aquest article.
10. En l'àmbit del Pla de Reconversió de la platja de palma:
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a) L'increment d'edificabilitat previst s'ha d'aplicar sobre l'edificabilitat permesa
pel PRI.

b) Aquest article només és aplicable als establiments d'allotjament turístic situats
en parcel'les amb qualificació de zona turística (T) i/o zona turística hotelera (Th).

11. Els projectes a què es refereix aquest article poden obtenir la llicència
municipal d'edificació i ús del sòl amb anterioritat al permís d'instal'lació, sempre
que, segons la normativa territorial i urbanística, l'ús turístic resulti admès en la
parcel'la.
12. Les actuacions duites a terme a I'empara d'aquest article en edificis que siguin
béns d'interès cultural o catalogats han d'observar en tot cas la normativa de
patrimoni historic que els sigui d'aplicació, i obtenir un informe favorable de
l' administració competent insular o municipal.

13. únicament en relació amb la modernització d'establiments turístics prevista
en aquest article, i durant el termini que estableixl'apartat I anterior, queden sense
efecte les limitacions d'obres que es poden dur a terme determinades en I'article

129 de la Llei 1212017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears,
excepte en els edificis que estan subjectes a protecció en aplicació de la normativa
sobre patrimoni o en els quals el planejament hagi declarat expressament fora
d'ordenació de conformitat amb la normativa específica.
14. Aquest article no és d'aplicació als establiments que s'acullin a
la Llei 812012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

l'article 90 de

15. Les previsions contingudes en aquest article són també d'aplicació a tots els
hostals, hostals residència, pensions, posades, cases d'hostes, campaments de
turisme i càmpings, habitatges turístics de vacances i qualsevol altre tipus
d'allotjament establert legalment no inclòs en l'article 31 de la Llei 812012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, sempre que els projectes de
modernització tenguin per finalitat canviar de grup i augmentar la categoria i que
l'establiment quedi enquadrat en un dels grups prevists en aquest article 31 per a
les empreses turí stiques d' allotj ament turí stic.

16. Els projectes de modernitzaçíó que preveu aquest article es poden acollir al
règim de declaració responsable sempre que s'incloguin en els termes perrnesos
per l'article 5 d'aquesta Llei.

17. Per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest article és d'aplicació la
disposició transitòria vuitena del Decret 2012015, de l7 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, en el que no
sigui incompatible.
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Disposició final segona
Modificació del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de
coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessorso de coordinació i
de cooperació del Govern de les llles Balearso i de regulació i classificació de les
empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les llles Balears
1. Es modifiquen els criteris de classificació continguts en els annexo s 2 i 3 del Decret
20/2015, i que s'annexen a aquest Decret llei, com a annex 1 i 2, respectivament. Aquests
criteris poden ser modificats pel Consell de Govern, mitjançant un decret.

2. Es modifica el punt 3 de I'article 100 del Decret 2012015, que queda redactat en els
termes següents:

3. Les administracions turístiques han de vetlar

perquè els establiments
d'allotjament compleixin els requisits, les condicions i els serveis de la seva
categoria.
Per això, a més de la visita d'inspecció com a conseqüència de la presentació de

I'autoavaluació, prevista

en

aquest Decret,

les

administracions insulars
competents poden establir plans d'inspecció específics pel que fa ala categoria
dels establiments.

Disposició final tercera
Modifica la disposició addicional novena de la Lleí 6/2017, de 31 de juliot, de
modificació de la LleiS/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges

l. Es modifi.cala disposició

addicional novena de la Llei 612017, de 3l de juliol, de
modificació de la Llei 812012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a
la comercialització d'estades turístiques a habitatges, que passa a tenir la redacció
següent:

Disposició addicional novena
Unitats d'apartaments turístics a Menorca
El Consell Insular de Menorca pot, en el seu àmbit territorial, i com adatamàxima
l'1 de maig de 2023, aplicar aquesta disposició per a les unitats que formen part
dels establiments d'allotjament turístic del grup d'apartaments turístics autoritzats
abans del25 d'abril de 2003.

En els establiments esmentats, es podran comercialitzar de forma independent
unitats d'allotjament per part d'explotadors diferents del principal de l'establiment
d'allotjament, sempre que hagin estat adquirides amb anterioritat al 3l de
desembre de202l, compleixin els requeriments de la normativa vigent per la seva
categoria, serveis i exercici de l'activitat, i hi hagi un acord amb I'esmentat
explotador principal pel que fa a l'explotació, el manteniment i el funcionament
de tots els serveis i zones comunes. Així mateix, s'exigeix la presentació de la
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coffesponent comunicació del nou explotador a I'administració
turística per tal de
mantenir la unitat d'explotació.

En cas de desacord entre les parts, el Consell Insular podrà habilitar
un
procediment d'arbitratge per a la solució del conflicte, previ
a là via jurisdiccional.
Disposició final quarta
Modificació de la Llei 4/2021, de l7 de desembre, de mesures extraordinàries
i
urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de
finançar amb fons
europeus en el marc del Pta de Recuperacióo Transfórmació i
Resiliència

s'afegeix un segon paràgraf en la disposició addicional desen a de la
Llei 412021, de 17
de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els
projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el
marc del pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, amb la redacció següent:
Aquest règim excepcional només és aplicable a les despeses pluriennals
que
autoritzi el Consell de Govem entre el 14 d'abril de202l iel 3l àe
desembre de
2026, sens perjudici que es pugui estendre als expedients de despesa
que, d,acord

amb el paràgraf anterior, així ho requereixin
no estiguin finançats amb
,
"n"àruque
els fons europeus objecte d'aquesta Llei.

Disposició final cinquena
Modificació de la LIei 14/2014, de 29 de desembreo de finances de la Comunitat
Autònoma de les llles Balears
El primer paràgraf de l'apartat I de l'article 56 de la Llei 14/2014,
de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda
modificat de la manera
següent:
1' Quan per raons d'urgència i interès públic s'hagi d'efectuar
alguna despesa amb
càrrec al pressupost de l'Administració de la Comunitat Autonoriu
o de les entitats

instrumentals del sector públic administratiu que no es pugui
ajornar fins a
I'exercici següent, i per a la qual no hi hagi crèdit adequat à e-t corrsignat
resulti
insuficient, i no sigui possible dotar-la mitjançant algun dels altrá
tipus de
modificacions de crèdit dels que preveu I'article 54 aúeior amb crèdits
de la
mateixa secció pressupostària, s'ha de tramitar un crèdit extraordinari
o un
suplement del crèdit inicialment previst, midançant l'aprovació del projecte
de llei
coffesponent o, en els casos que preveu l'apartat 3 d'aquest artióle,
mitjançant
I'acord corresponent.
Disposició final sisena
Modificació de I'article 17 de la Llei l6/2010,de 28 de desembreo de salut pública
de
les llles Balears
Es modifica la denominació il'aparratprimer de I'article 17 delaLlei
16/2010, de 2g de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, amb la redacció
següent:
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Article

17

Creació i naturalesa

l. Es crea l'Agència de salut pública de les Illes Balears com
un organisme
autònom, adscrit a la conseileria competent
en matèria de ,urú"p..^^ur
desenvolupament i I'execució de les competències
de la comunitat Autònoma de
les Illes Balears en materia de salut pública,
u.nu p"r.o.rli,u, irr.iaica pròpia,
autonomia financera i plena capacitaf d,obrar p".
i comptiment de les seves
finalitats.
Disposició final setena
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor en el moment de
la publicació en el Butlletí oficiat de les
Illes Balears.

Disposició íinal setena bis
Pla de supoú a la circularitat als establiments
turístics

La conselleria competent en matèria de furisme ha de
dissenyar un pla d,Acció i
coordinació amb les administracions insulars
amb t'ot3".tio ce vetitarp"r
de
les obligacions en matèria de circularitat que
"oápri*ent
estableix el Títol v de la Llei
glzal2.
Disposició final setena ter
Declaració responsable per res empreses titulars
de transport marítim

modificala Disposició addicional segona del Decret
lleí l/2020, de llde gener, contra
el turisme d'excessos per a la mi[oà de la qualitat
u ,on", turístiques, que queda
Es

redactada en els termes següents:

No es poden presentar noves declaracions responsables per
les empreses tifulars
d'embarcacions de transport marítim de caràctàr
tuJstic o recreatiu que organitzin
festes o balls a
!or{, a les quals fa referènciu rurti"il A7 delDecrót 20/2a$, de
l7 d'abnl' de principis
genèrals i directius 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, dictat en desplegament de la Llei 8/2012,de
19 de juliol, de turisme de
les Illes Balears.
Aquesta limitació s'ha de mantenir fins que no
es reguli l'activitat de festes o
esdeveniments multitudinaris en embarca"ionr.
En tots els casos, la limitació establerta en aquesta
disposició s,esgotarà dia 31 de
desembre de 2023, inclòs.

PREAMBUL
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I
El turisme es configura
principal motor econòmic i social de les Illes Balears,
representa més del 45 o/o "9T_:l
del PIB, ofereix feina a més de 200.000 persones
treballadores,
i econòmicament ha suposat en els darrers anys uns ingressos
anuals superiors als 16.000

milions d'euros.

El nostre territori ha estat pioner en el desenvolupament
del turisme des dels anys 60,
quan s'inicià el desenvolupament del producte
de sol i platja, i ha compta, turrrue amb el
suport dels operadors turístics, i qué el nostre arxipètag
continua liderant dins l,arc
mediterrani' El fet de ser un territori,amb un elevat dinamiJme
econòmic i altes quotes de
benestar ha implicat un augment de la població, que
ha
I --- rfassat en 40 anys de 642.7g0
habitants a 1.210.725 el2020.
A més, en els darrers 20 anys, les Illes han atret un 48,2
dels 11,1 milions de I'any 2000 als 16,4 del,any 2019.

o/o

mesde turistes, i han passat

La imrpció de la pandèmia associada a la covlD-l9 provocà
l,any 2020 una aturada
mundial de I'activita.t i, a escala global, les megatàdències
estaven accelerant la
transformació del turisme a la receróa d'una major"creació
de valor econòmic, social i

ambiental.

u
El 25 de setembre de 2015,I'Assemblea General de les Nacions
unides va aprovar,
mitjançant la Resolució núm. 70/1, el document Transformar
el nostre món: l,Agenda
2030 pet al desenvolupament sostenible, que inclou 17
objectius de desenvolupament
sostenible (els anomenats oDS), emparats sota- el paraigua
de la sostenibilitat social,
mediambiental i economica. Aquesta Agenda va fer que
elJpaisos membres incorporassin
la sostenibilitat en la seva estrategia de present i de futur,
també pel que fa a l, activitat
turística.
El 21 de desembre de 2020I'Assemblea General de les Nacions
unides va dictar la
Resolució

75/229 denominada Promoció del turisme sostenible, inclòs
l,ecoturisme, per
I'erradicació de la pobresa i la protecció del medi ambient, que
reafirmava la
70/l,i que, entre altres aspectes, convida els governs i altres parts interessades Resolució
i donar suport a un model de turisme més sostenible, basat en la inclusióapromoure
social, la
reducció de les desigualtats, la consewació i la protecció
del medi ambient, la gestió
responsable dels recursos i la salvaguarda dels bàneficis
del turisme des de ia igualtat
d'onortunitats, la formació dels trebálladors i treballadores
i el respecte a la cultura del
temton.
a

L'otganització Mundial del Turisme (en endavant, oMT)
defineix el turisme sostenible
com el que <té plenament en compte les repercussions acfuals
i futures, econòmiques,
socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels
visitants, de la indústria, de
l'entorn i de les comunitats amfitriones) (oMT i PNUMA
, 2006). De manera molt
similar, jal'any 1999, el codi ètic mundial per al turisme,
aprovat per l,oMT l,l
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d'octubre a Santiago de Xile, en l'article 3, anomenat <El turisme, factor de
desenvolupament sostenible>, indicava que <<tots els agents del desenvolupament furístic
tenen el deure de salvaguardar el medi ambient i els recursos naturals, en la perspectiva
d'un creixement econòmic sanejat, constant i sostenible, que sigui capaç de satisfer
equitativament les necessitats i aspiracions de les generacions presents i futures>.
La mateixa OMT va declarar l'any 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible, amb
la finalitat de definir estratègies d'acció per tal que el turisme contribueixi a la consecució
dels objectius de desenvolupament sostenible establerts en I'Agend a2030 de les Nacions
Unides. La presentació va tenir lloc a Madrid, a la Fira Internacional del Turisme
(FITUR), i es van establir les cinc àrees d'actuació del turisme:

l)
2)
3)
4)
5)

Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
Inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa.
ús eficient dels recursos, protecció ambiental i lluita contra el canvi climàtic.
Valors culturals, diversitat i patrimoni.
Enteniment mutu, pau i seguretat.

En conseqüència, el turisme sostenible, a més de ser creador de riquesa, ha de contribuir
a conservar i protegir els recursos del nostre territori
silvestre, flora, biodiversitat
-vida
i ecosistemes-, però també ha de contribuir a protegir
i promoure la diversitat cultural i
el benestar de les persones residents a les Illes Balears, generant treball de qualitat i
donant suport a les economies locals. El turisme sostenible és el que lidera la justícia
social, el treball de qualitat, la igualtat el desenvolupament econòmic i la integritat
ambiental per arribar a ser una destinació competitiva i viable.
En aquest camí cap a la sostenibilitat integral, l'economia circular es postula com una via
de progrós important per forjar un nou lideratge turístic que reforci, al seu torn, la
capacitat del sector d'impulsar la competitivitat global sostenible de I'arxipèlag. El trànsit
cap a l'economia circular suposa abraçar un enfocament innovador, amb un fort suport
en l'optimització de processos i el redisseny de productes i serveis, que permet desacoblar
el consum de recursos i materials de les expectatives de creixement i desenvolupament
del sector.
En termes generals, la importància d'abandonar el caràcter lineal <<extreure-produir-usar-

llençan predominant en les decisions de producció i consum a favor d'una nova visió
que aposti per mantenir el valor funcional dels materials com més temps millor, per tal
de minimitzar tant la pressió sobre els recursos com la generació de residus, l'han posat
de manifest la Fundació Ellen Mac Arthur i les principals institucions i organiimes
internacionals, la majoria dels quals reconeixen explícitament el rol del turisme. A escala
global, les Nacions Unides consideren que I'economia circular és un accelerador de
l'Agenda 2030 i que el turisme pot efectuar una contribució notable al compliment dels
objectius de desenvolupament sostenible, concretament, a través de les fites relacionades
directament amb l'oDS 12, <Producció i consum responsables>>, i l'oDS 8, <Treball
decent i creixement econòmic>, i I'ODS 14, (Vida submarinu. Amb tot, cal tenir en
compte que la circularitat té un paper fonamental com a palanca motora del canvi, i es
vincula, en termes generals, a altres objectius, com són els que inciten a millorar en
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matèria d'energia assequible i no contaminant (oDS 7),
ciutats i comunitats sostenibles
(oDS 11), acció pel clima (oDS 13) i vida dels ecosistámes
terrestres (oDS t5).

En línia amb això, el2 de desembre
després de l,aprovació de l,Agenda
.de.z.O!s,poc
2030 de les Nacions unides, la comissió
nurópea va publicar .i ,"., pla d,Acció per
l'Economia circular, mitjançant una comunicació al païament
nuropeu, aiconsell, al
Comitè Econòmic_ i social Europeu i al comitè de les Regions.
en uqrr"rt pla d,Acció
s'estableix que <La transició a una economia més circuïar,
en la q"ui
valor dels
productes, els materials i els recursos es mantingui
en I'economia durant el "i
major temps
possible, i en la qual es redueixi al mínim la= generació
de residus, constitueix una
contribució essencial als esforços de la uE enóaminats
a aconseguir una economia
sostenible, hipocarbonica, eficient en l'ús dels recursos
i competúva. Una transició
d'aquest tipus brinda l'oporfunitat de transformar la nostra
economia i de generar nous
avantatges competitius i sostenibles per a Europa>.
Les mesures, que quan va finalitzar el Pla s'havien duit
a terme íntegrament afectaven,
d'una banda, les diferents etapes del cicle- de vida dels productes
(diíseny i producció,
consum, gestió de residus i aprofitament dels recursos
coniinguts en els resiáus mitjançant
la seva reintroducció en I'economia) i, de I'altra, cinc
àrees que la comissió va considerar
prioritàries (els plàstics, el malbaratament alimentari, les
matèries primeres crítiques, la
construcció i la demolició, i la biomassa i els productes amb
base biologica).

L'11 de març de 2020,1a Comissió Europea va publicar el nou pla
d,Acció d,Economia
Circular per una Europa més neta i comp"titi,ru, èn el nou
marc de finançament EU Green

Deal, en què remarca la importància de ia circularitat,
en especial per a les regions insulars
i ultraperiferiques, a causa de la seva dependència de les'importacions de recursos,
les
grans quantitats de residus que generen com a conseqüència
del turisme i les exportacions
de residus. En aquest nou Pla, la unió Europea fixa
aócions per a àrees clau per aconseguir
una economia circular: plàstics, tèxtils, residus electronics,
aliments; aigua i nutrients,
embalatge, bateries i vehicles; edificacions i construcció.
En aquest sentit' la circularitat representa una oportunitat per
incrementar la disponibilitat
de recursos sense necessitat d'incrementar l'exirac ció,
aiiicom un estalvi en termes dels
costs derivats de la generació i el tractament dels residus.

En el mateix document del Pla d'Acció d'Economia Circular
de la Unió Europea es
reconeix la importància de la circularitat com a condició
necessària per assolir la
neutralitat climàtica en termes d'emissions de gasos d'efecte
hivemacle. La circularitat
ha de ser la palanca que impulsi la descarb onitíacio de
l'economia i alhora desvinculi la
relació entre creixement econòmic i extracció de recursos naturals.
De la mateixa manera-' l'Estratègia Espanyola d'Economia
Circular, anomenada Espafra

Circular 2030, que dona trasllat al marc nacional de l'estratègia
europea, reconeix
explícitament la importància potencial de la circularitat en el turisáe.

I és que el turisme es troba en una posició molt favorable per contribuir
al trànsit sistèmic
cap a I'economia circular. En termes generals, la transveràlitat
de la seva cadena de valor

permet teixir relacions circulars amb els seus principals
grups d'interès

i, per tant,
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impactar positivament sobre les cadenes de producció,
a través dels requeriments que
exigeix als seus múltiples proveidors, i els hàbits de
consum dels seus clients, a través de
la motivació que exerceix.des de la prestació
dels diferents serveis. Així mateix, cal tenir
present que el sector turístic de les Illes Balears
ha mostrat la seva predir;ori;; i capacitat
d'assumir el repte. d.e transició cap a una economia
circular i màltes ae tes empreses de
fa
l'arxipèlag s'han iniciat
en |aplicació de pràctiques circulars.
Particularment, cal tenir en compte que a les Illes
Balears la sostenibilitat i la qualitat del
territori són aspecte-s q-Ye cada vegada valoren més els
turistes a l,hora d,escollir la
destinació' I és que els clients d'avui dia s'interessen
cada vegada més per les destinacions
que integren les seves cultures locals, protegeixen
el medi ambient, la biodiversitat i són
socialment responsables.

A més, la posició favorable que les Illes Balears ocupen en
termes de competitivitat
turística conviu uTb
repfe important de millorar i'ordenació a" i'"rpJ
:l
turístic i
mantenir l'equilibri sobre els recursos naturals i
ambientals de la regió'; Lillor*
desenvolupament del capital humà i I'entorn de
"l
negoci.
A les Illes Balears, com a regió que ha construit i gaudit
d'elevats estàndards de benestar,
no podem deixar passar la possibilitat d'.obrir
fineJtres d'oportunitat noves al compàs que
marca el trànsit proposat pel nou paradigma d'economia
iircular. Aquest trànsit suposa

abandonar l'esquema de producóió i consum lineal
imperant i permet mateialitzar
resultats econòmics, socials, i, per descomptat,
ambientals, nou, i millors.
Per tant, les Illes Balears han d'esdevenir pioneres
de l'evolució d,un sistema turístic
tractor de la inversió i que doni suport al desenvolupament
empresarial, alavegada que
han de ser pioneres a continuai millorant els entorns
de treball i les condicions
ergonomiques per consolidar els proposits de
millora contínua que practica el teixit
empresari al envers les persones treballadores.

Hem de fixar la mirada no només en la qualitat del
servei directe que oferim al turista,
sinó també en la qualitat de l'espai mediambiental
i en ta quatitat i lieficàcia de la gestió
dels recursos del nostre territori, així com en la protecció
dels .-p."rurir, uutono*, i
persones treballadores vinculats al sistema
turístió i en la implicació i la coordinació de
les administracions amb competències sobre el
territo;; iu g"rrio dels recursos esmentats.
En definitiva, el model turístic de les Illes Balears
s'ha de fonamentar en les arrels de la
sostenibilitat i la circularitat, la qual cosa repercutirà
de manera evident no només en el
medi ambient, sinó també, per toi el que s'há exposat,
.n l'..onomia de les Illes Balears,
de manera que les mesures que proposa aquest
Decret llei també queden incardinades
dins l'àmbit dels objectius de politicà social.

III
E
línia del que s'ha exposat, el consell Econòmic i social
de les Illes Balears, va
publicar I'any 2079.1'Etggi sobre la prospectiva
econòmica, social i mediambiental de
les societats de les Illes Balears a l'Horitzà zozo. g"
uqu.rt estudi s,indica en el capítol
5' canvi climàtic (coordinat per el Laboratori Interdisciplinari
Sobre el canvi

.ll

climàtic)
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de la UIB Mapama del2016 ja s'advertia que el 42o/o de les emissions de les Balears
estaven associades a la producció d'energia elèctrica, el 37o/o al transport , el 4,7o/o als
processos industrials, el3,8o/o al tractament de residusi el2,3o/o a I'agricultura.
S'indica també que, una vegada desglossat el consum d'energia, s'observa que a la nostra
comunitat està dominat pel transport terrestre (33 %) i aen (29 %), seguits del consum
residencial (13,8 %) i els serveis (13,5 o/o), mentre que és molt més petita ]a contribució
del sector primari, la indústria i els serveis públics. S'afirma també que I'escalfament
global tindrà uns efectes clars sobre el clima, tant a escala global com regional, i que hi
ha indicis que com més s'ajorni la reducció d'emissions, més grans seran els impaites i
més dificils d'evitar o adaptar-s'hi.
Es fa èmfasi en el fet que, tot i que I'ho."itz6 temporal de I'informe va més enllà de I'any
2030,Ies mesures limitadores i d'adaptació s'han de començar a prendre ara perquè siguin
efectives. Es considera imprescindible disposar de plans d'adaptació i mitigació abans de

2030. En aquest informe es fan també referències al fet que, conforme a determinats
models climàtics basats en escenaris que no prevegin una reducció d'emissions, la
temperatura a les Illes Balears podria pujar entre 3 i 5 graus entre 2012 i 2100, que les
onades de calor s'amplificaran dramàticament, que la disminució de precipitacions pot
ser fins a un -20 o/o, i que el nivell de la mar pot pujar fins a 40-70 cm.
En aquest estudi es fan referències específiques als aspectes energètics, i s'afirma que,
conforme a les previsions d'augment de temperatura esmentades, això conduirà a tJna
disminució de la demanda energètica hivernal, però a un augment de la demanda estival
vinculada a l'ús massiu dels sistemes de climatització,i,per tant, que tot i que la demanda
mitjana anual romandrà pràcticament constant, és molt possible que es necessiti instal'lar
capacitat addicional de generació o bé aplicar polítiques actives d'estalvi energètic per
minimitzar aquests pics. Altres conseqüències de l'augment de temperatures fan
referència a un major risc d'incendis, impactes indirectes sobre la salut de les persones i
impactes econòmics, entre d'altres. Pel que fa al sector turístic, s'afirma que tot i que
l'augment de temperatures podria conduir a una distribució de les temporades turístiquès,
els seus impactes sobre els ecosistemes illencs podrien incidir negativament en la
demanda turística i contrarestar aquest efecte, atès que la qualitat ambiental és clau en
l'elecció de destinació de part dels visitants (pèrdua d'ecosistemes costaners, com les
platges, erosió dels sistemes dunars, afectació a la posidonia i al seu servei ecosistèmic,
risc per la vida i la salut a causa del major nombre d'incendis...). S'afirma que el canvi
climàtic afectarà seriosament l'activitat turística i posarà en perill l'economia balear, que
fonamenta la seva estructura productiva en el turisme.

Així mateix, en el dictamen 52A20 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat recentment, se presenta la proposta estratègica de fer de I'activitat turística a les
Illes Balears un model de competitivitat i sostenibilitat de referència internacional.
Considerant que caldria definir que la gran missió de les Illes Balears hauria de ser
convertir-se en un referent com a < illes sostenibles de la Mediterrània >, valorant la
sostenibilitat mediambiental, el paisatge, el patrimoni i la cultura com a tret diferencial.
Enla2TaConferència de les Parts (COP21) de la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC), el 12 de desembre de2015, es va adoptar l'anomenat
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Acord de París 20]-?,.pel qual els signataris es comprometeren
a reduir les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle com més aviat milloiamb
l'objectiu de frenar l,increment
de la temperatura glgb.al per tal que no superi els t1,5oC respecte
a les temperatures
preindustrials. Perquè sigui possible assolir aquest objectiu,
la comunitat científica indica
en l'Acord que la majoria de països occidentals ha diarribar
a les emissions zero abans o
al voltant de 2050. No obstant això, l'article 4 de l'Acord estableix q.r"
i", parts es
proposen que les emissions mundials de gasos amb efecte
d'hivemacle arribin al seu punt
màxim com abans millor.
Cal recordar que el setembre de2017 el Consell de Govern de
les Illes Balears va acordar
adherir-se als objectius i les línies d'actuació de l'Acord de parís,
així com fomentar les
polítiques autonòmiques necessàries per a l'ad,aptació del territori
i dels sectors
econòmics de les Illes Balears als impactes del
climàtic.
"un,ui
Més recentment, al novembre de 2021, enla2laConferència
de les parts (Cop 26) dela
convenció Marc de les Nacions unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC),
es va signar
la Declaració de Glasgow sobre I'acció climàtica al turisme, en què
les parts signants,
entre les quals hi ha Espanya, manifesten el següent: <Declaram
el .rori." compromís
comú d'unir tots els agents per transformar el to.ir-" i fer que
contribueixi de manera
efectiva al'acció pel clima. Donam suport al compromís mundial
de reduir a la meitat les
emissions pet a2030,id'aconseguir la neutralitat climàtica com
més aviat millor, i sempre
abans de 2050. Alinearem sistemàticament les nostres accions
amb les últimes
recomanacions científiques per cerciorar-nos que el nostre
enfocament sigui coherent
amb l'objectiu que, per a 2100, les temperatures no pugin més
d'1,5oc pá sobre dels
nivells preindustrials.

Segons l'últim estudi de I'Organitzacio Mundial del Turisme (OMT)
i el Forum
Internacional del Transport (ITF, per la seva sigla anglesa), les
emissions de Coz del
turisme van créixer almenys un 60 Yo entre 20051 201ó,i eí
transpo rr, el20l6,va ser el
causant del 5 % de les emissions mundials de COz. rràt que
accelerem la
descarbonitzacio,les emissions de COz del sector podrien augmentar
un 25 oá o més
d'aquí a2030, en comparació amb 2016>>.
En aquesta línia, el Grup Intergovernamental d'Experts del
Canvi Climàtic (IpCC, segons

les seves sigles en.angles), va publicar I'informè especial de I'IpcC,
zòts, sobre els
impactes de l'escalfament global d'1,5oC respecte dèls nivells preindrustrijs
i de les
trajectories coffesponents que haurien de seguir les emissions áundials
de gasos amb
efecte d'hivemacle, en el context del reforçaàent de la resposta
mundial a I'amenaça del
canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, i els esforçòs per
erradicar la pobresa, en
qua] s'afirma que per <<Evitar sobrepassar
prospecció
d;emissions
límii a partir de
[a
9l
la qual la temperatura creix per sobre á'1,5"cu1)roo1 i la dependència
de l,aplicació de
la remoció del diòxid de carboni a gran escala en el futur només
es pot aconsèguir si les
emissions globals de co2 comencen a baixar molt abans de 2030>.

D'altra banda, i pel que fa al consum de recursos, a causa del sistema
socioeconòmic del
nostre territori' hi ha un elevat consum de les escasses reserves
hídriques de l,arxipèlag.
D'acord amb el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, hi
ha una correlació entre
l'increment de la població flotant i la demanda de recursos hídrics,
en què ambdás factors
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presenten un pic als mesos centrals de l'estiu,
i també hi ha indicis que el consum
energètic està molt lligat a la quantitat de gent que resideix
o passa per l,arxipèlag. segons
les dades del consell Economic i social die les Illes Balears,
el 2016 els majors
consumidors finals d'energia a les Balears són el sector
residencial (42 %), seguit pel
sector de comerç i serveis (40 %\ dos sectors
molt lligats al turism i, p", tant, a la
població flotant.
"
De fet, segons les dades recollides per I'Institut Balear
d'Estadística (IBESTAT) de Red
Eléctrica Espafiola de demanda mensual d'energia
a les Illes Balears, la demanda
d'energia presenta un comportament estacional
,i-ilu, a la demanda de recursos
hídrics' Presenten igualment el pic anual en els-ált
mesos centrals de l,any, a l,estiu, tot
coincidint amb el període de mévafluència de població
flotant. Segons aquestes dades, la
demanda mensual mitjana de les Illes Balears àurant
el període 2015-2021 és de 47g.g42
Mwh' Per contrap artida,la demanda mensual mitjana àels mesos juny, juliol
de
i agost
del període 2015-2021és de 604.837 Mwh. Aixoimpli*
qr" durant els mesos centrals
de l'any a les Balears hi ha una demanda, de mitjana,
a:uiza yo mesd,energia que en la
mitjana mensual de-tot l'any, fet que assenyalà una clara
correlació entrJla població
flotant i l'augment de consum d'energia i, e-n conseqüència,
d,emission, J"-gu.o. u-b
efecte d'hivemacle.

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès de manera
explícita amb els objectius i els
acords internacionals esmentats, com l;Acord de París
o la Declaració de Glásgow, i ha
tra{yit aquest compromís en accions legislatives, com la Llei gl20lg
de lg de febrer, de
residus i sòls contaminats de les Illes Balears, així
com la Llei l0/201g, de 22de febrer,
de canvi climàtic i transició energètica. En ambdues lleis
s,estableixen una sèrie
d'objectius amb diversos horitzons temporals, que pretenen
donar trasllat dels
compromisos internacionals per tal de complir l'objectiu
de neutralitat climàtica el 2050
i així evitar un escalfament global superioia 1,5"ial f,rnal del
segle. Aquest óecret llei
pretén donar trasllat d'aquests objectius al sector
turístic, establint el marc normatiu i les
mesures necessàries per emprendre aquesta transició,
guo s'han de complementar i
desenvolupar també en altres marcs per tal d'assolir
de áanera global i transversal els
objectius marcats.
Pel que fa ala reducció d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, la Llei l0/201g,
de 22 de febrer, de canvi climàtic i trásició energètica,
marca el ritme de reducció
necessari per tal de complir l'Acord de París. En l'úicle
12 establei*
ouil"tius que
s'han de complir:
"t,

a)
b)

El40%peral'any 2030.
El90 % per a l,any 2050.

sens perjudici dels altres objectius o subobjectius que pugui
marcar el pla de Transició
Energetica que publicarà la conselleria competent en la
ma1èria, aquest Decret llei pretén
establir les bases perquè el sistema turístic en general
compleixi els objectius anunciats.

D'alttabanda,la Llei 8/2olg, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats
de les Illes

Balears, pretén establir les bases en el camp de la gestió
de residus per impulsar el progrés
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de l'economia circular

a les Illes Balears. En l'article 2, s'estableixen objectius
directament relacionats amb el sector furístic, en concret per al
sector HORECA:

a) Reduir un 10 o/o abans de 2021i un 20 o/o abans de 20301a generació de residus
respecte al'any 2010, basant-se en els quilograms per habitant
i aiy calculats d,acord
amb l'índex de pressió humana (IpH).
b) Augmentar, abans de I'any 2021, com a mínim, fins a un 50 yo delpes i per a cada
fracció, laprepatació per a la reutilització i el reciclatge conjuntament
de materials com
paper' metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics
i
comercials. Aquest
percentatge haurà de ser d'un 65 o/ol,any 2030.
c) Reciclar com a mínim, abans de l'any 2030,un75 % dels residus d,envasos no
industrials, entenent com a tals la valoitzaciá mateáal dels generats.
d) Augmentar, abans de I'any 2021, fins a almenys un 70 % delpes, la preparació
per a la reutilització, el reciclatge i la valontzació material
dels residus ná
de
la construcció i la demolició, amb exclusió del material en estat natural f"itto.os
definit en la
categoria 17 05 04 de la llista europea de residus. Aquest percentatge
haurà de ser del g0

% el2030.
Assolir, abans de l'any 2025,1'objectiu del3 %de preparació per alareutiljtzaçi1
del total de residus domèstics gestionats,l un 5 %o l'any ZoZo.Aquests
percentatges s,han
d'assolir igualment i separadament per als residus coúercials i per als
residus industrials,
sense tenir en compte la fracció orgànica dels residus domèstics
ni la poda.
f)
Reduir fins al 50 Yo el malbaratament alimentari per al'any zògo en relació
amb
eI2020.
g) Donar compliment, pel que fa als residus d'aparells elèctrics i electrònics, als
objectius mínims anuals de recollida separada fixats p"il'Ertut tant per
als domèstics com
per als d'origen professional.
h) Establir, amb relació als vehicles fora d'ús, uns percentatges de preparació per a
lateutilització i la comercialitzaçió d.epeces i components que comportin
almenys, un l0
o/ol'any 2021 del pes total
dels vehicles tractats. Per al Z\Ze, aquest percentatge haurà
d'augmentar fins al 15 yo, i per al 2030, fins al 20 %.
i)
Establir un percentatge màxim del 10 Yo, abansde l'any 2030,en l,eliminació
de
residus mitjançant diposit en abocador.
j)
Assolir per a l'any 2030 els següents objectius de reutilitzacio d,envasos
de
beguda en el canal HORECA:

e)

n
n

!

Aigües envasades: reutilització d,un 40 o/o dels envasos.
Cervesa: reutilització d'un 80 % dels envasos.
Begudes refrescants: reutilització d,un 70 %o dels envasos.

k)

Assolir per a I'any 2030 un 15 %o dereutilització per als envasos emprats
en canals
de consum diferents del canal HORECA.
Novament, amb aquest Decret llei es fixa el marc perquè el sector turístic pugui
avançar
en el camí cap a la sostenibilitat i complir els objeòtius esmentats.

Del compliment d'aquests objectius en depèn la prevenció i mitigació dels
efectes del
canvi climàtic i mantenir un equilibri ambientai i econòmic a les Illes Balears
per
l'evolució futura de l'arxipèlag. Tal i com s'exposa a I'article acadèmic Climate
change
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and its impacts in the Balearic Islands: a guide forpolicy design
in Mediterranean Regions
(Cati Torres et al, 2021),1'impacte dei canvi
pot reduir l,atractiu turístic de
"ii-ati"
Balears, fent que els turistes busquin allargtermini
destins a latituds superiors amb climes
més freds (Bujosa et.a1,2018,2015). En aquest sentit, només per
esáentar un exemple
dels efectes potencials sobre el nostre entorn, segons FernandèzGonzáiez et al (2005)

així com Marba and Duarte (2010), un increment de temperatura global
superior als 1,5oC
afectaria molt a la Posidònia oceànica, una planta que cóntribueii a lu
r".án"g,rda imatge
del litoral de les Illes Balears: la qualitat i transparEncia de les aigües i la pesü
recreativa
dels peixos que viuen en aquest hàbitat juntament amb la funció
d,evitar l,erosió de les
platges fent fre a I'onatge i evitat que les platges quedin
buides de sorra.
Es necessari i urgent actuar des de la perspectiva climàtica o
mediambiental, pero també
és imperatiu des de la perspectiva social: segons els experts,
els impactes del canvi
climàtic recauran en més proporció entre els més pobres, marginalitzàts
i vulnerables
(o'brien and Leichenko, 2000; MedECC, 2020), a més dels múliiples problemes
socials
que podria provocar I'increment de pressió migratoria des
del noia A,iaica a-causa de
I'arribada massiva de migrants que fugen dels eiectes del canvi
climàtic als seus territoris
(Cramer etal,2019).

IV
Com ja s'ha esmentat anteriorment, és la circularitat la palanca de
canvi per la qual
s'aposta com a via de progrés que permeti, entre altres benefrcis,
aconseguir eis objeciius
de sostenibilitat.
En l'Estratègia Espanyola de Circularitat, Espafra Circular 2030,s'afirma
que I'adopció
de mesures en matèria de medi ambient per part del sector turístic
anirà determinada no

sols per la seva rellevància en I'agendu pàlíti.u, sinó, sobretot, perquè
d,una bona
conservació del mitjà i d'un ús eficient dels recursos dependrà, en áefiniiiva,
el futur del
sector, tant des del punt de vista de la competitivitat com per una
major sensibilitat de la
demanda, que exigeix cada vegada més la sostenibilitai mediambiental
en les seves
opcions de compra.
Aquesta Estratègia ha estat desenvolup ada enel I Pla d'Acció d'Economia
Circular 20212023, en què es preveu la introducció de la circularitat en el sector turístic,
i s,ha indicat
que <la introducció de I'economia circular és clau, i contribueix
a una ocupació més
eficient de recursos clau i a la reducció i adequada gestió dels residu, qr"
genera
l'activitat turística>. En aquest sentit, es preveuen acciàns del Govern d,Espanya per

incorporar criteris de circularitat en

li

planificació del turisme, reconversió

de

destinacions turístiques amb criteris de circularitat, introducció de la
circularitat en el
Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, suport
a la creació de
producte turístic sostenible i circular o suport als municipis sostenibles
per a la reducció
i gestió de residus.

A més, tal com exposa el I Pla d'Acció d'Economia Circular, el turístic

és un sector la
competitivitat del qual està subjecta tant als fluxos turístics com a l'estalvi dels
costs de
producció o la millora de la productivitat, de manera que té grans potencialitats
en
l'aprofitament de les oportunitats de l'economia circular, ja que un
uprófitu-ent més
bo
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dels seus recursos es traduirà en un increment
de la seva eficiència, i, per tant, de la seva
rendibilitat.

f.t.l"l afirmar que la necessitat d'accelerar el trànsit del sector turístic balear
d'allotjament cap a I'economia circular es basa en
les raons següents: massa crítica
suficientment àmplia i diversa per crear i compartir
coneixement i experiències útils en
la recerca i la implementació àe solucions circularr; p.r
específic
productiu de les illes, i,. per tant, capacitat^essencial'pïia"ntn.u, elevat en el teixit
i .onr"g.ientment
reconduir aspectes negatius relatius ales infraestructurós,
gestió de residus, urbanisme, i
altres; diversificació territorial, la qual cosa peffnet
connectar la viabilitat en la recerca i
la implementació de solucions circulars per part
de les empreses a les especificitats de
cadazona (així, la zonamar-costa, zones madures,
i d'altres); cadena de valor transversal
i molt idonia per teixir relacions circula.rs amb els principals
grups d,interès i, per tant,
amb altres possibilitats d'impactar positivament
sòbre les cadenes de producció i els
hàbits de consum dels clients; connèxió al posicionament
de la destinació, directament
relacionat amb la reformulació de I'ofertu
el
redisseny
o la generació de nous
-itlunçunt
productes o serveis diferents de l'estricte d'alútjament,iexperiència
ja iniciada des de la
creixent alineació dels plans de responsabilital ,o"iai
corporativu á 1", estratègies de
negoci de les empreses, especialmeni pel que fa
al vessant ambiental.
Per assolir els objectius de sostenibilitat i economia
circular serà necessari no abandonar
la lluita confa I'inkusisme i l,oferta no reglada;

V
Aquest Decret llei contó dos articles, sis disposicions
addicionals, una disposició
transitòria, una disposició derogatoria i set disposicions
finals.
El primer article en.determina l'objecte i el segon
conté un seguit de modificacions de la
19 de julior, del turisme de leJlles Balears.

Llei 8/2012, de

Entre les modificacions de la Llei 812012 destaca,
molt especialment, i per assegurar la
sostenibilitat ila circularitat, la introducció d'un nou
títol (que passa a ser el v) amb
mesures d'economia circular. En quest punt,.cal indicar
qu" ià conselleria competent en
matèria de turisme ha d'elaborar un pla estratègic de
destinació circular que identifiqui la
política general i els objectius del Gòvern de làs Illes
Balears.

Pel que fa a la integració de la estratègia de circularitat
als allotjaments hotelers,
apartaments turístics i allotjaments de turisme
rural, aquests han d'eiaborar un pla de
circularitat, entès com el.document que recull les prioritáts
i línies d,acció q.re rra de dur
a terme una empresa per integrar pautes de planifióació,
consum i producció i compromís
circular en la seva estratègia de nLgoci, els seus pro".rro,
interns i les relacions amb els
seus principals grups d'interès. El pla de circularitat
està format per l,avaluació circular i
la planificació
circular

Dins del pla de circularitat tenen especial importància
les àrees prioritàries, que són
àmbits que s'estableixen, sens perjudici de l;estratègia
de circuiaritut q.r"'n^i cada
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companyia, com a rellevants per orientar línies d'acció incloses en el pla de circularitat.
Concretament: aigua, energia, aliments, materials i residus.

L'avaluació circular és el sistema orientat a mesurar el progrés circular i facilitar en
darrera instància la retroalimentació de la seva visió estratègica i la revisió i/o fixació de
noves línies d'acció. En la regulació de I'avaluació circular s'estableixen uns indicadors
mínims per a cada àrea prioritària.

D'altra banda, la planificació circular comprèn la relació de tasques

i

accions,

periodificació, dotació de recursos, inversions, protocols i qualsevol altre mitjà humà,
material i econòmic necessari per garantir I'execució de les línies d'acció incloses en el
pla de circularitat.
El que es pretén és delimitar un marc conceptual sobre la circularitat en el sector turístic,
de manera que es garanteixi el trànsit cap alacircularitat i la sostenibilitat sota un paraigua
comú i consensuat.
En coherència amb la vocació de fixar un marc comú i mínim sobre la circularitat en el
sector turístic, es fixa I'obligació que totes les empreses turístiques d'allotjament de les
Illes Balears que vulguin comercialitzar-se o anunciar-se com a empresa circular, que
aplica estratègies d'economia circular, o anàlegs, han de disposar d'una certificació
emesa per entitats degudament acreditades per atorgar-la. Amb aquesta mesura es pretén
no només garantir un ús adequat del terme circularitat i la seva implicació, sinó també la
protecció i la defensa dels consumidors i usuaris que adquireixen els productes i els
serveis sota aquesta comercialitzacio per identificar-se amb els valors de la circul afitat.

tot això, i tenint en compte les dades esmentades anteriorment dels
organismes internacionals, nacionals i grups d'experts sobre la transició ecològica i el
canvi climàtic, es considera necessair avançar en l'aplicació de mesures circulars en cada
una de les àrees prioritàries definides en aquest Decret llei, a causa de la seva rellevància
regional i per afavorir la interrelació de les línies d'acció incloses en el pla de circularitat.
D'aquesta manera, pel que fa al'area d'energia, els establiments turístics determinats per
la norma, inclosos els habitatges objecte de comercialitzacio turística o els habitatges
turístics de vacances de tipologia constructiva unifamiliar, unifamiliar entre mitgeres i
aparellats han d'eliminar les instal'lacions tèrmiques que funcionen amb fueloil o gasoil,
i les han de substituir per altres que emprin fonts d'energia que redueixin l'impacte
mediambiental.
Sens perjudici de

Respecte dels habitatges, es considera que aquestes tipologies constructives són les que
podran implementar les mesures, atès que no hi ha elements estructurals de caràcter comú

que ho impedeixin. Així mateix, s'estableix qpins que els establiments turístics de les
Illes Balears pertanyents als grups d'allotjament hoteler, apartaments turístics,
allotjaments de turisme rural, els habitatges objecte de comerciúitzacil turística o
habitatges turístics de vacances,
que disposin d'un aparcament superior a l0 places, han d'implantar un punt de carrega
de vehicles elèctrics per cada 10 places.

+Wosaffi
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Així mateix, s'introdueix en la Llei del turisme que les empreses
turístiques han d,ajustar
les temperatures i l'ús de les instal'lacions tèrmiqu",
át qu" pr"rr"r.i R"iut decret
d'instal.
lacions termiques als edifi cis.

Amb aquest Decret llei es pretén també avançar en mesures
circulars aplicables a totes
les empreses i els establiments turístics regulats per
la Llei g/2012, de 1g de juliol, del
turisme de les Illes Balears, en cas que entri dins f'àmbit
de la seva activitat.
Pel que fa a l'àrea prioritària d'aigua, s'estableix
l'obligació que els establiments turístics
de les Illes Balears. pertanyents als glls d'allotjamánt
hoteler, apartaments turístics;
allotjaments de turisme rural, els habiiatges object.
à"
rcjalitzacio turística o
habitatges turístics de vacances, com també els
"o-"
establiments
de restauració i
entreteniment definits per la normativa turística,
han de disposar a" áoui"lolsador o
polsador amb intemrpció de la descàrrega a
les cistemes dels vàters, i d,airejadors i
difusors a les aixetes de lavabos, banyeres i dutxes.

En relació amb l'àrea prioritària de residus, s'estableix
que els establiments

turístics de
les Illes Balears pertanyents als grups d'allotjament ïoteler,
apartaments turístics;
allotjaments de turisme rural, els haúitatges oüjecte
d" .o-" rcialitzacio turística o
habitatges turístics.de vacances no poderiporu."u
disfàsició dels clients articles de
gentilesa de bany d'un sol ús (entre à'altres,
maquinetes d'afaitar, rurpai a"

dents, fil
dental, llima d'ungles, escuma d'afaitar,xampú,
humectant per a la pell, esponja
per fer net les sabates, pintes, condicionadorper "i.-u
als cabells, oli corporal, capells de dutxa),
excepte a petició individual del client i sempre que
els recipients, embalatges, components
i/o productes siguin reutilitzables, reciclabi"r, üiod"gradaïles
o.o-po.áut.r.

Finalment, a l'àrea prioritària d'aliments es preveuen-dues
tres mesures per a tots els
establiments turístics, en funció de la sevà activitat.
No poden fer ús d,espècies
classificades com categories amenaçades per a consum
alimentari, en particular, en perill
cntic, en perill o vulnerables, de conformitat amb la llista
vermella, vigent en cada
moment, de la Unió Internacional per a la Conservació
de la Naturalesa]A més, han
d'indicar de manera clarai diferenciada ala carta, el menú,
bufet o similar, posat a
disposició dels clients, els productes d'origen baleár
tani siguin agrícoles, ramaders i
pesquers o begudes,
, i han de poder
garantir i acreditar-ne la-seva veracitat i la comprorru"ló
d" lei dades. Aquesta indicació
s'ha de fer també respecte dels productes balears certificats
amb les denominacions
d'origen,-e indicacions geogràfiques protegides o qualsevol
segell distintiu o marca de
qualitat reconegudes, i emeses i publicader á 1", tlles galears
per la conselleria competent
en materia agroalimentària i altres instifucions d'àmbit
supramunicipal que desenvolupin
distintius de suport a I'economia circular.

A més, respecte dels productes de peix i marisc han d'indic
arl,artde pesca utilitzada.
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Com a tercera mesura relativa a l'àrea prioritària d'aliments,
es preveu que totes les

empreses i els establiments turístics regulats per la Llei
B/2012,'de l9a";,rtioi, en cas que
entri dins l'àmbit de la seva activitat, ha de
[arantirun percentatge mínim del de cons'm
de productes d'origen de les Illes Balears.

D'altta banda, es considera que, atès el règim excepcional i
especial que es va atorgar per
possibilitar la comercialitzacio d'estades tu.irtlqu"r
en la Llei 2/200i, de 22de març, de
comercialització d'estades turístiques, sí qu; es considera
adequat mantenir les
renovacions de les acreditacions de qualitatreíativaals
habitatg", qu" r,hi van acollir, en
defensa dels consumidors i usuaris.
D'altr1- banda, i per tal d'adaptar el seu contingut als paràmetres
de la circularitat
sostenibilitat, es considera també necessari modifi-car I'article
19 de la LleL g/2012.

i

D'altra banda, es considera també necessari i urgent, per
criteris de seguretat jurídica, dur
modificació de les lletres g) i k) de l'artòle 15, i s'afeg"i*"n
do"s punts, el 6
i el7, a l'article 2i, de la Llei gl20l2.
a terme una

D'altra banda, es considera també necessari, per criteris
de seguretat jurídica, dur a terme
una modificació de l,article 23.4 dela Llei giZOtZ.
Pel que fa al'article 28, punt 1, de la

Llei 812,012, es coffegeix una enadagramatical que
dificultava la comprensió del punt 1. En relació amb el'punt2,s,adequa
el text de la
nonna al tipus sancionador per criteris de seguretat jurídica.
Amb fonament també-en criteris de seguretat jurídica i de protecció
dels consumidors es
modifica l'article 29 bls de la Llei ttzotz, que prohibeix
als establiments turístics els
autodispensadors de begudes alcoholiques.

Per criteris de seguretat jurídica es modifiquen també
I'apartat2 del'artjcle 30 de la Llei
8/2012 i l'apartat 6 de l,article 32.

D'altra banda,

es consideratambéneces-sari

i urgent, per criteris de seguretat jurídica, dur
.Jnüng"i en l,article
37 de la Llei 812012, atès que el concepte fins ara vigent
era confiis i áe complicada
interpretació.
D'altr1- banda i, per tal d'adaptar el seu contingut als paràmetres
de la circularitat i
sostenibilitat, es considera tarnbé necessari modificar I'aràcle
92 dela Llei g/2l:.^2.
a terme una modific_ació del concepte de pensió completa
integral

També cal esmentar que, atès el procediment d'infracció
de la comissió Europea relatiu
a la transposició de la Directiva (UE) 2015/2302. relativa
als viatges combinats i als
serveis de viatges vinculats, en la nostra Comunitat Autònoma
s'han duit a terme en els
darrers anys modificacions relatives a la regulació de les
agències de viatges, per tal
d'adequar el nostre ordenament a les exigències comunitàries.
No obstant això, s,ha
observat I'existència encara d'una discrepáncia respecte de
la necessitat d,incloure el
reconeixement de la garantia ja constituïda conform e
a 7a normativa d,altres estats
membres o comunitats autonomes, atès que així ho imposen
la Directiva i el Reial decret
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, peiqual ,'up.orrá el
Text refós de la Llei de defensa
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dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. per
tant, també es considera
urgent, atès tot el que s'ha indicat, dur a terme una
modificació per la qual es reconegui
la garantia aportada conforme a la normativa d'un altre
estat membre o d,una comunitat
autònoma.
Quant a la modernitzacio i innovació en la higiene i neteja dels establiments
d,allotjament
hoteler per a una
de la qualitat i el .oifo.t, es coïsidera també ,rrg"ni
11llo1a
i necessària
la modificació legislativa que gàranteix que els esiabliments
d'allotjament ja obligats per
la normativa a dur a terme almenys una neteja diària
de les unitats d,allotjament duguin
a terme aquesta tasca d'una manera més-eficaç,
la
qual
cosa és necessàlia tant per la
percepció visual com pel benestar dels clients -i
,r.rà.ir. per tant, s,introdueix un nou
article 37 bis en la Llei 812012, d'acord amb el q"ut
.t hotels, els hotels Je ciutat, els
hotels apartament, els hotels rurals, així com els establiments
d,allotjament que
voluntàriament hagin obtingut una classificació d'estrelles,
de conformitat amb la Llei
812012 i el Decret 20/2015, d,e 17 d'abril, dictat
en el s"u desplegament, estan obligats a
dur a terme almenys una neteja diària de l'habitació
i tenen t'oLtifacio que ü totalitat dels
llits de I'establiment, llevat dels supletoris, siguin mecanicament
o electrònicament
elevables.
El personal de neteja de les habitacions ha de poder
accionar l'elevació del llit, de manera
que I'altura a la qual.se situï aquest permeti una
millor neteja del terra de l,habitació o
dels elements sobre els quals s'àtt"niu el llit, la qual
*ru inóiairà també en la protecció
de la seva salut laboral.

D'altra banda, i dins les mesures de reactivació de l'activitat
econòmica i de potenciació
de la nostra indústria turística, es considera necessari
incorporar de manera expressa en
la nostra normativa, en I'article 39 de la Llei 8/2012,ru
rtguru dels hotels de benestar, i
atorgar-los la rellevància_en forma de grup hoteler específic,
a més d,un incentiu com és
el de poder disposar de fins a un 50 ú íeu rup"rtiii. ,er
f alaprestació de serveis de
benestar i bellesa. Aquesta figura turística, que cámbina
eï servei d,allodament amb el de

benestar, està en contínua expansió en les àestinacions
competidores, i es considera de
rellevant importància la seva implantació dins el teixit
turístic de les Illes Balears. En tot
cas' per als nous allodaments d'aquest tipus també
es preveu que resten sotmesos a la
suspensió de la possibilitat d'adquirir plaèes turístiques,
per la qual cosa, mentre duri la
suspensió, la possibilitat seria que establiments
ia existenis es reconverteixin.

Pel que fa ala modificació de I'article 53 de la
criteris d' atorgar seguretat ju ndica.

Llei

812012,es millora la redacció amb

En relació amb la modificació de I'article 73 d,e la Llei
8/20l2,s,adequa la redacció per
fonamentar la formació professionar com a punta
de fiança pó. urr*çu, en la
competitivitat del sector turístic de les Illes Baleaà.
Pel que fa al calendari de la implementació d'aquestes
i altres mesures esmentades, s,ha
considerat necessari que els establimenf
més categoria, atès que han de prestar un
servei de més qualitat i tenen una posició Tb
de mercat méJbona, tenguin uns terminis més
curts, per a la qual cosa s'ha introduït en la legislació
turística un règim transitori que ho
preveu.
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Pel que fa al règim sancionador, es considera que els
incompliments de les obligacions
introduïdes en la legislació turística, mitjançantàquest
Decreillei, per la seva gravetat en
relació amb les finalitats perseguidet p.r lu-no.-à, ."quú*en
certes modificacions del
règim contingut en la Llei 8/2012, ae rq de julio! dei turisme
de les Illes Balears, que
també s'aborden, i destaca el fet que el títol que introdueix
en la llei les mesures de
circularitat s'insereix com a títol v i, per això, et iitot referit
al control de qualitat turística,
que conté els capítols que regulen la inspecció turística
i el règim ,*"ànudá., purru u
ser el títol VI i se'n renumeren els articles.

s'introdueix també una referència alanecessitat de desenvolupar
la figura dels albergs
turístics, de manera diferenciada als albergs juvenils per
a atorgar més seguretat jurídica.

VI
cap a la circul aitat i sostenibilitat del sector turístic requereix
-transició
també
I'adopció d'una mesura de suspensió temporal de la possibilitat
d,adquirir places
turístiques per tal de presentar noves declaracàns responsables
d'inici d,activitat turística
La

o comunicacions d'ampliació, a les Illes Balears, una qüestió
que s'aborda en la disposició

addicional primera, per a les illes de Mallorca, Eivissa
addicional segona per a l,illa de Menorca.

i

Formentera,

i

en la disposició

Aquesta mesura, iltrí.nlecament lligada a la implantació
de la resta de mesures que
s'incorporen en la legislació turística de les Illes àalears
mitjançant aquesta liei,
a objectiu establir un període en el qual les administracions, mitjançant té com
els plans
d'intervenció en àmbits turístics
o, en defecte d'aquesis, els plans territorials
-PIATpuguin avaluar o revaluar
la capacitat de càrreg u ui'illu.erpàti,na, per tal de

-PTIdeterminar el
turísticament.

nombre total de places turístiques
órr" es poden comercialitzar

I 'a recent legislació estatal, en termes similars
a la llei autonomica, en matèria de canvi
climàtic (L\ei71202], de 20 de maig, de canvi climàtic i transició
energètica)

i l,Estratègia
per a la transició justa que se'n deriva, manifesten la
necessitat de dur a terme una
transició ecològica de l'economia i la transformació dels grans
sectors econòmics del
país, especialment d'aquells més dependents dels recursos
naturals i de l,estabilitat
climàtica, com és ata el sector del turisme, el qual al seu tom
és un dels més wlnerables
als efectes del canvi climàtic i alhora és un sector transversal
d'alt impacte en altres
sectors de l'economia i en el producte interior brut, especialment
en la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El desenvolupament dei
turisme sostenible i circular es
preveu com una oportunitat per evolucionar el sector,
amb suport en els valors naturals i
culturals diferenciadors de les destinacions, en funcó de la
óapacitat de càrrega i de la
millora de la competitivitat i rendibilitat.
En aquesta estratègia es fa palesa l'existència d'escassa
informació actualitzad,a sobre el
camí actual d'ecologitzacio dels sectors de I'economia i l'impacte
en la generació
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d'ocupació.

Així mateix, es produeix una sinergia amb els avenços en la implementació
dels observatoris de turisme sostenible i amb eláesenvolupament
de noves metodologies

i sistemes de diagnosi territorial i turística de la capacitat de càrrega, amb el
desenvolupament de sistemes d'indicadors territorials específics
i amb teàologies de
tractament massiu de dades, els quals poden ser molt útiis per
afrontar els nous reptes
estratègics d'intervenció en aquest camp. Els vigents
instruments d,ordenació de
l'activitat turística, tot i els avenços significatiu, qrr" f,un anat incorporant
recentment, no
es troben actualment prou actuahtzats als nous reptes plantejaà
en relació amb la
sostenibilitat territorial, la qual cosa pot fer aconseliable, prèvia
anàlisi detallada dels
indicadors d'intel'ligència turística, la ieconsideració d'alguns
aspectes del seu contingut.
és en aquest context que convé plantejar mesures cautelars sobre
l,activitat turística.
La disposició addicional tercera estableix una especificitat necessària,
per la singularitat
I'illa de Formentera, en la qual conflueixen les competències municipals i
insulars.

de

La disposició addicional quarta conté un mandat a I'Institut Balear
de Seguretat i Salut
Laboral perquè, en el.termini d'un any des de l'entrada en vigor
d'aquesta ío*u, elabori
una guia de mesures i bones pràctiques en matèria de salut
láboral, lo- uru les referides
a ergonomia o càrrega de treball de tots els departaments, que
puguin repercutir en una
de
la
qualitat
i
sostenibilitat
dels
serveis
prestats
peis
establiments turístics
$l-!ora
d'allotjament hoteler, perquè després puguin ser adaptables iaplicables
a altres sectors
d'activitat.
La disposició addicional cinquena conté un mandat a la conselleria
competent en matèria
furisme perque elabori un pla estratègic de destinació circular,
que identifiqui la
política general i els objectius del Govern de les Illes Balears
per tal d,aconseguir la
transició a l'economia circular en el conjunt del territori de la
comunitat autònoma.
de-

Finalment,

la

disposició addicional sisena preveu la creació de I'entitat pública
empresarial Escola d'Hoteleria de les Illes Balèars, d'acord
amb el que preveu I'article
2'l'b) de la Llei 712010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de
la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de la docència
universitària en el camp de
l'hoteleria, la gastronomia i la restauració, la formació professional
en la fàmília
professional d'hoteleria i turisme, la formació d'empresaris
professionals per a
i
l'empresa, i el foment de la investigació científica i tècnica
al servei d,aquests estudis.
Mitjançant el Decret 9511994, de 27 de juliol, es va crear el Consorci
Escola d,Hoteleria
de les Illes Balears (EHIB), com un ens donat de personalitat jurídica
plena que estava
integrat per la Comunitat Autònoma de les Illes Bàlears i per
ia Univeisitat de les Illes
Balears. Des de l'any 1994 els Estatuts de l'ens han estat
objecte de diverses
modificacions per adaptar-se als canvis normatius en el sector públic.
No obstant això,
atesa l'activitat de I'ens i altres consideracions com les
necèssitats específiques de
personal i l'estructura dels ingressos i despeses de I'Escola
d'Hotelerià de les Illes
Balears, es considera que la seva forma
iuridica més apropiada és la d,entitat pública
empresarial, ja que, d'una banda és una entitat pública^que
té una puJ i-portunt
d'ingressos propis, fruit de la prestació de serveis quá realitza
àins l,àmbit àe la formació,

tant amb I'estudi universitari, plans d'estudis propis, formació professional
per
l'ocupació

i

formació contínua, a més de prestaóió àe'serveis d,aliments

i

a

begudes i
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lloguer d'espais i, de l'altra, l'aportació dels pressuposts per a la resta
del seu finançament
provenen majoritàriament de la comunitat autònoma dqles Illes
Balears. D,altra banda,
està prevista l'obertura d'una seu a Eivissa, per la qual cosa és
urgent la modificació de
la forma de I'ens abans de l,inici del proper crrrs ucádèmic.
Un altre tema abordat per aquest Decret llei, mitjançant la derogació de
I'article 125 del
Decret 2012015, de 17 d'abril, es refereix al fet que, atès el vigeit Decret
l1l202l. de l5
de febrer' de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estábleixen les
competències,
I'estructura orgànica bàsica de les conselleries dá l'edministració de la
Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, s'ha detectat que existeix una distorsió, la qual
causa
inseguretat jurídica, pel que fa a les empreses dè lloguer de vehicles
sense conductor, en
el sentit que aquest Decret, seguint anteriors decrets de la presidenta, incardina
dins les
competències de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre
de la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge la planificació, I'ordenació, ia inspecció i el control dels
transports terrestres, incloent-hi les empreses de lloguers de uèhi"I".,
amb conductor o
sense.

Aquest règim competencial xoca amb l'exigència continguda en l'article
125 del Decret
2012015, de 77 d'1b1il, dictat en desplegament de la Llei Bl201Z,
de 19 de juliol, de
turisme de les Illes Balears, que disposa I'obligació de les empreses de lloguer
de vehicles
sense conductor, entre altres requeriments, d'inscriure's en els correspànents
registres
insulars d'empreses, activitats i establiments turístics, gestionats per les
administracions
turístiques insulars. Es considera pertinent, doncs, qu" totu la competència
respecte les
empreses de lloguer de vehicles sense conductor coffespongui, en coherència
amb el
decret de la presidenta, a la Direcció General de Mobilitàt i t.u.rrport Terrestre,
per la
qual cosa s'ha de derogar la distorsió que suposa 1'article 125 esmentat.

D'altra banda, com sabem les festes i excursions en vaixells, on es consumeixen
begudes
alcohòliques' no tan sols afecten a la salut i seguretat de les persones, sinó que
tenen la
peculiaritat de traslladar els seus efectes negatiús també alamari, atesa
la sèva escassa
regulació per la normativa turística, es fa necessari adoptar algunes mesuíes per
pal.liar
els efectes negatius d'aquesta activitat (com són, per exemple, f elevat i
incontlht volum
de la música i els renous produïts pels usuarii mateixàs, que es veuen, òbviament,
incrementats pel consum excessiu de begudes alcohòliques i altres substàncies)
fins quó
no es reguli aquesta activitat.
Una altra mesura que introdueix aquest Decret llei en la Llei 8/2012 està relacionada
amb
el fet que aquesta havia inclos una sèrie de preceptes per tal de, seguint anteriors
exigències normatives a la Comunitat, fixar plàns dè moàemitza.ió u
íuperar per les
empreses turístiques. En tot cas, en la pràctica, aquests plans no *rrpo."n
més que la
necessitat d'acreditar o declarar davant l'administració turís1ica el compiiment
d,una sèrie
de requisits exigits per normatives de diversos àmbits competencials, que
tanmateix són
d'obligat compliment amb caràcter general tant si es piesenta el dènominat pla de
modemització com si no.

Es pot considerar, doncs, que en realitat no estam davant una modernització
d'establiments, sinó_davant una càrrega administrativa per a les empreses
realment
innecessària, la qual cosa podria xocar contra les detèrminacions àe la Directiva
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i amb la Llei 1712009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
més, s'ha d'afegir que la situació de pandèmia,
14.
amb totes les seves afectacions econòmiques
ja esment-ades, ha dificultat i dificulta el
compliment per part de les empreses turístiques de les seves obligacions
de tramitació al
2006ll23lcE

respecte.

Per tant, es considera peúinent, necessària i urgent I'eliminació
d'aquesta obligació
empresarial o càrrega relativa a presentar els plans de modernització,
i substituir-ú p",.
una obligació genèrica de mantenir en tot moment unes correctes
condicions d,higiene i
neteja, així com un correcte funcionament de mecanismes o dispositius,
que anirà
acompanyada d'un nou tipus infractor específic per tal de reforçar
aquesta lxigència, i
així protegir de manera adequada els consumidors i usuaris.
La disposició final primera conté modificacions legislatives referides
a la implantació de
mesures relacionades amb la reactivació economica i modemització
d'establiments
turístics.

El 15 de maig de 2020 es va publicar el Decret llei 8/2020. de 13 de maig, de
mesures
urgents i extraordinàl:t_pg. a I'impuls de l'activitat econòmica i
la simplificació

administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes
ealears fer pal.liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Aquell Decret llei es va dictar en uns moments de greus dificultats econòmiques?
un

consum intern molt dèbil, i uns mercats turístics emissois que presenten
motles incerteses,
amb una altataxa d'atur. En aquell context es van dictar-èru."s
d'impuls econòmic i
que aportessin noves perspectives en el teixit productiu del
territori.

Dins aquell context es pot entendre l'aprovació de l'article 7, que contenia
mesures
d'incentiu per a la millora dels establiments turístics, en la línia á'u^ltr",
disposicions que
han existit en aquesta Comunitat Autonoma, i destinades per una
banda u uòonr"grrir una
millora i modernització de la principal indústria d'aquestes illes, i per altra
a incentivar
un augment del sector productiu relacionat amb les reformes i construccions.
Aquest article es va incorporar més tard ala Llei 2/2020,de 15 d'octubre,
amb el mateix
títol que el Decret llei i derivat de la tramitació d'aquest com a projecte de llei per part
del Parlament de les Illes Balears i dins el context àsmentat, t'artióte tenia
de vigència

fins al 30 de desembre de 2021.

Es considera ara que les circumstàncies que el van motivar no estan
del tot esvaïdes, atès
que continua la incertesa sobre I'evolució de la pandèmia de
la COVID-I9 i dels seus
efectes econòmics, especialment sobre un sector tan sensible per
a les nostres illes com
és. el turístic. Aquestes raons fan necessari mantenir les
mesures d'aquest article, i

eliminar-ne

la

data límit, per tal de continuar incidint en la modernització dels
establiments turístics i la reactivació del mercat de treball. A més, per poder
afrontar amb
efectivitat el repte de transitar el nostre model turístic cap a un sistema
circular i
sostenible, i lligat a la mesura de moratòria de la possibilitat dàdquirir places
turístiques,
es disposa que els establiments que voluntàriament es vulguin
acollir a l,esmentat article
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7 delaLlei 212020, han de dur a terme una reducció de places,
per facilitar la consecució
dels objectius perseguits per aquest Decret llei.
També incorpora aquest Decret llei, a la disposició final
segona i com a annexos, la
modificació dels criteris de classificació, tanti'estrelles com
de claus, establerts en els
alrnexos 2 i 3 del Decret 20/2015, a la vegada que
aquests es desleg alitzen, en permetre
que el Govern els. pugui modificar, posteriormànt,
áit3ançant decret. Es publiquen els
quadres complets i no nomós els critáris.modificats p.rïnu
millor comprensió per tant
major seguretat jurídica. Aquesta modificació es considera d,extruoidirrà.iu i
i urgent
necessitat per tal d'adequar els criteris de classificació
als objectius g"n.iàr. d,aquest
Decret llei, atorgar més objectivitat i certesa, eliminant
inseguretat jurídica, i en general
per atorgar més competitivitat a la indústria turística
de les nostres illes.

La disposició final tercera pretén fer un pas més per posar
fi a l,obsolescencia dels
establiments d'apartaments turístics de l'iilà de Menórcaàefinits
en aquesta, i consolidar
així el model territorial i turístic establert pel Pla Territorial
Insular. S,entén que per tal
de reafirmar aquest model és necessari po.ur fi a l'obsolescència
i la degradació de les
zones on estan ubicats els apartaments turístics, i millorar
els paràmeíes de qualitat
d' aquests establiments.
Per acabar, aquest Decret llei inclou també dues disposicions
finals més (la quarta i la
cinquena) per les quals s'afegeix, d'una banda, .r, ,"gon paràgraf
en la disposició
addicional desena de la Llei 412021, de 17 de desembre]
de mesures extraordinàries i
urgents per executar les actuacions i els projectes que
s'han de finançai amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència, en matèria de
despeses pluriennals, i es modifi ca, ü altrabanda, I'article
56.1 de la Llei 14/2014, de 2g
de desembre, de finances de la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, en matèria de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

Amb les modificacions esmentades es tractade deixar clar, en primer
lloc, i per raons de
seguretat jurídica, particularment rellevant en l'àmbit
de la legalitat pr"tr.rp'*tària, que
el règim excepcional que preveu la disposició addicional desena
de la Llei 4/2021

esmentada s'ha de poder fer servir, no tan sols per a les actuacions
que estiguin finançades
amb. els fons europeus objecte de la Llei (la regulació general
àets quáts es conté en
l'article 13 de la mateixa Llei), sinó també p",
pïssibles expedients de despesa
pluriennal que verifiquin les causes objectives i motivadós
"s que
justifiquin;

últ

així hó
això sí,
únicament entre I'entrada en vigor dei Decret llei del qual
du causa tá rta +tzozt i 1"n
concordança amb I'article 13 de la mateixa norma) el : i
de desembre de 2026,á"
-un".u
que a partir de l'1 de gener de 2027 sigui aplicable
en tot cas la regulació generalque en
matèria de despeses pluriennals es conteng.ri
la Llei l4/20I4, de 29 de desembre, de
"n
finances de la Comunitat Autònoma.

Al seu torn, la modificació de I'article 56.1 de la Llei de finances, també absolutament
urgent en particular pel que fa al finançament dels crèdits coffesponents
al programa
413G (accions públiques relatives a la covlD-19) o als subprogrames
(aituacions
cv
tendents a pal'liat els efectes de la pandèmia, inóloses les
actuacions de recuperació,
transformació i impuls econòmic), cap dels quals té caràcter
ampliable en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma per al'aiy 2022,ha
de permetre la utilitzacjoefectiva
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i raonable d'aquest tipus de modificació de crèdit relativa
als crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit (especialment

als

quan, d'acord amb I'apartat 3 del mateix
article 5ó i
per mitjà del corresponent acord del consell
de Govern, uiu".t, crèdits extraordinaris o
suplementaris es poden finançar perfectament
amb baixes en altres crèdits o amb el fons
de contingència), de manera que no sigui preferent
en tot cas la utilització d,altres tipus
de modificacions, com ara les transfeiències de
crèdits, llevat que la transferència de
crèdit sigui possible en l'àmbit d'una mateixa
secció- pressupostà,rià,
sense afectar per tant
r- --'innecessàriament altres seccions pressupostàries.
La disposició final sisena modifica I'article 17
delaLlei 1612010, de 2g de desembre, de
salut pública de les Illes Balears, i crea de manera
de salut pública de
les Illes Balears. La crisi sanitària mundial.pro"o"uáu
"*pàrJ'agència
f".la infecció del sARs- coy-2,
conseqüència, en part, de l'evolució sociaii tecnològica
que ha permès un increment
constant de la mobilitat de les persones, béns
i mercideries, tant en l,àmbit local com
global, ha fet palesa la necessitát d'estúir.in.t*-".rt,
de gestió pública flexibles, àgils
i eficaços per combatre aquest tipus de crisi de satut priuii
ca. La Llei 2/2021. de g de
novembre, modificà la Llei 16/2010, de 28
de deseml.",-;; r"l" t ïiíiíí ae les lles
Balears, i dota de contingut el títol vII de la
Llei 16/2010 relatiu a l,Agència de salut
Pública de les Illes Balears, si bé la denominació
i el contingut del,a{aiuip.i-",. a"
l'article 17 no creà de manera expressa I'Agència ae
satui priuiica de les nles dalears, la
qual cosa justifica la modificació que
pròtén fer amb aquesta disposició final.
"s
Per acabar, la disposició final setena estableix
I'entrada en vigor d,aquest Decret llei a
partir del moment en que es publiqui.

VII
De tot el que s'ha exposat es desprèn que les raons
imperioses d'interès general recollides
en la Llei 1712009, de 23 de norrèmbrè, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el

seu exercici en què s'emparen les modificacions
r"giriuii*, que s,introdueixen amb
aquesta nonna són, essencialment: la protecció
dels Jonsumidors i usuaris, la protecció
del medi ambient, i objectius de política social.

Certament, el decret llei, regulat en l'article 49
de l'Estatut d,autonomia de les Illes
Balears a imatge del previst en l'article 86 del
text constitucional, constitueix un
instrument en mans del Govem de la comunitat
Autònoma per fèr front a situacions
d'extraordinària i urgent necessitat, encara que
amb el límit de no poder afectar
determinades matèries.
a
disposició
legisiativa
de caràcter provisional que és, la
permanència del decret 9lllei en I'ordenament jurídic està condicionada a la ratificació
parlamentària corresponent, mitjançant la
denóminada convalidació. Doncs bé, d,acord
amb el que s'ha exposat anteriorment, i en aquest
dificil context de recuperació sanitària,
social i econòmica a la qual estan fent front totes
les administracàn, priuriques a
conseqüència de la pandèmia provocada per
la COVID-I9, el Govern de les Illes Balears
considera adequat l'ús del decret llei per donar
cobertura a totes aquestes mesures
tendents a la millora competitiva i de sostenibilitat
del sector turístic de les Illes Balears,
motor de la seva economia, el més aviat possible,
tenint en compte també la necessitat
d'una correcta i àgil gestió i execució dels ions
ryop.uE;r. p..-.ti un acompanyament
i suport per a les empreses i els professionals del
sèctor, á tlno.u o" aona.."s'posta a les
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rcahtzad'es per les organitzacions

i

institucions internacionals, europees i

El decret llei autonomic constitue-ix una figura l'ús
de la qual ha produït una
jurisprudència extensa del Tribunal
constituciúal. Així, aquest alt tribunal ha declarat
que la definició, pels organs polítics, d'una
situació d'extraordinària i urgent necessitat
requereix ser explícita i raonada, i que ha d'haver-hi
una connexió de sentit o relació
d'adequació entre la situació excepciónal.i les
mesur"r qt- es pretenen adoptar, les quals
han de ser idònies, concretes i d'ehcàcia
immediata; ioüi*o
termini'més breu que
el requerit per la.via-ordinària o pels procedimént,
"n.rn per
à'urgència
a la trarnitacio
parlamentària de les lleis, tenint en
compte que l'aplicuúó .n caoa à d,aquests
procediments legislatius no depèn del
Govem. eixi mateix, el Tribunal constitucional
ha
dit que no ha de confondre's i'eficàcia immediata
de la norma provisional amb la seva
execució instantània, i, per tant,hade permetre's
que les mesures adoptades amb caràcter
d'urgència incloguin
posteriors áesenvolup;"nl; reglamentaris

administratives d'execució d'aquestes mesures
o noffnes de rang legal.

o

actuacions

Quant als principis de-bona regulació de I'article 4g dela Llei l/20lg
de 31 de gener, del
Govem dels Illes Balears, aquest Decret llei
es justifica per raons d,interès general,
els principis de nècessitat i eficàcia,
i"*es exposats al llarg d,aquest
"r, "t,
l;ï#J:b

En virtut del principi de proporcionalitat, en
aquest Decret llei es preveu la regulació
imprescindible per agilitar I'adequació del seòtor
turístic de les nostres illes a les
exigències definides per les orgaiitzacions
internacionals i principalment per la unió
Europea i la societat balear en les diferents
estratègies i plans de recuperació i construcció
aprovats per les institucions. En aquest sentit,
cal subiatllar que és fon;;tal que les
mesures que es proposen en aquest Decret llei
vagin en la matóixa línia tempàral que les
actuacions i els procediments administratius per-fer
efectius els fons
de tal
manera que es compreixin els objectius de
l,Instrument Europeu "uffi,rr,
i Espanyol de
Recuperació amb la celeritat i les garanties
mínimes exigibles a tota actuació
administrativa.
D'acord amb això, i en la línia de justificar la extraordinària
i urgent necessitat d,aprovar
aquest Decret llei' és important indicar, al
marge de tot
q.r" s'ha exposat en aquesta
exposició de motius respecte de la necessitat
"t
d'iáplem"ntu.
-".rrres de protecció al medi
ambient, als consumidors i usuaris, i a objectiur
oà p"riii"".ocial, que els mecanismes de
finançament que provenen de la unó Europ"à,
t'nri* espanyol i la comunitat
Autònoma' estableixen terminis determinats de'solllicltuJ
i d,execució de les mesures
finançades.

Pel que fa al Mecanigle de Recuperació i Resiliència
(un dels pilars dels fons Next
Generation EU), que és la principuifont de finançam"rrt
à"t pla de Recuperació aprovat
per I'Estat espanyol, segons el qúe fixa el
consell Europeu, el termini d'execució és de 4
anys per a reformes i
6 anys per a inversion s. El70 % áels recursos
de I,MRR s,han
{e
de comprometre entre 202r i 20i2 i el 30
%restant, a final del 2023.
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El mateix Pla per a la Recuperació, Transformació i Resiliència
de l,Estat espanyol ha
establert un programa d'inversions i reformes coffesponents
al període 2021-2023.
També estableix amb caràcter literal que: <<Tenint
èn compte el calendari d,emissions

previst per la Comissió Europea, en línià amb que
el
es preveu en el Reglam
el2o2l es preveu el pagament de 9.036 milions d'"uro, del prefinançament ent202r/241,
corresponent
al 13 % del total allienat a Espanya. De la mateixa manera,
es preveu el primer pagament
semestral de l0'000 milions d'euros, que respondria
a les fites i objectius aconseguits en
el període des de febrer de 2020fins aluny de 2021.

Així mateix, a principis de |'any 2020 s'ha de procedir arcalitzar
el requeriment

pagament coresponent a lajustificació de les
fites i objectius del segon

r"-".i."

de

d.e2021,
per un import de 12.000 milions d'euros. En el
,"gán semestre de 2022 es preveu el
pagament de 6.000 milions d'euros.
El procés de desemborsaments continuarà realitzant-se
semestralment el 2023,per la qual
cosa es preveuen dos pagaments en aquest any per
un import de 10.000 milions d,euros i

7'000 milions d'euros. Finalment, els desemborsamàts
es completaran amb tres
juny de zózq,:.soo milions

pagaments anuals prevists de 8.000 milions
d'euros al
d'euros al juny de 2025 i 4.000 milions d'euros al

desembr e d,e 2026>>.

Aquests fets han determinat que els tràmits administratius
i els procediments necessaris
per accedir als fons europeus s'hagin d'ajustar
a les dates esmentades.
Aleshores, es fa imprescindible, per no desaprofitar
I'oportunitat de transformar el nostre
model turístic amb I'ajuda del finançament p.iuti", q.r"i",
mesures de transformació, que
van alineades amb les estratègies i els plans de recuperació
aprovats per la Unió Europea,
Espanya i la comunitat autònoma, s'aprovin mitjaniant
la figura del decret llei.

D'acord amb el principi de seguretat jurídica, aquest Decret
llei respecta la normativa
autonòmica, i aixi, cal esmentar I'article 30.1 I de I'Estatut
d'autonoáia, que atorga a la
nostra comunitat autònoma la competència exclusiva en
matèria d,ordenació i
planificació turística; I'article 30.47, que disposa
que la comunitat Autònoma té la
competència exclusiva en matèria de défensa áels
consumidors i usuaris, en el marc de
les bases i l'ordenació de I'activitat econòmica general
i en el marc de les bases i la
coordinació general de la sanitat; o I'article 30.46,[ue
disposa la competència de la nostra
c.omunitat en la protecció del medi ambient, sáns perliaici
de la iegislacij basica oe
I'Estat.
D'altra banda, cal esmentar també l'article 24.1 de I'Estatut, que
afirma que els poders
públics de la comunitat autònoma reconeixeran I'activitat
turística com a element
economic estratègic de les Illes Balears. El foment i I'ordenació
de l,activitat turística
s'han de dur a terme amb l'objectiu de fer-la compatible
amu et respecte al medi ambient,
el patrimoni cultural i el territori, així com impulsar polítiques
generals i sectorials de
foment i ordenació econòmica que tenguin
a finalitat afavorir el creixement
econòmic a mitjà i llarg termini. Aquest Decret llei
"o-també respecta, com no pot ser d,altra
manera' el dret estatal i de la Unió Europea, i aixi,
es respecta la Llei 20/2013 LGUM,
que en l'article 5 afirma que els límits o requisits
a I'accés o exercici d,una activitat de
serveis motivaran la seva necessitat en la sálvaguarda
d'alguna raó imperiosa d,interès
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general de les compreses en I'article 3 . I I de la Llei l7 /2009 , de 23 de novembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Ja s'ha fet esment abans que les
raons imperioses d'interès general essencialment invocades són la protecció de| medi
ambient, la defensa dels consumidors i usuaris i objectius de política social. Tot això de
conformitat amb la Directiva 20061123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als
serveis en el mercat interior, així com s'ha duit a terme una explicació que acredita la
seva necessitat, proporcionalitat i no-discriminació.

Així mateix,

en compliment del principi de transparència, s'han definit amb claredat els
objectius de la norma. I, quant al principi d'eficiència, no s'ha previst cap càrrega

administrativa innecessària, sinó que, per contra, se simplifiquèn
determinades obligacions administratives.

o

es iedueixen

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho
considerat el Consell de Govem en la sessió de XX de XX, es dicta el següent

Annex

1

Esmena RGE núm.2963/22 del Grup Parlamentari El Pl-Proposta per les Illes Balears
Pel que fa a I'Annex I de modificació de I'Annex 2 del Decret 2012015, criteris de
classifi cació d' estrelles :

-

Allà on el criteri 149 "IJn seient extra amb respatller o sense a les habitacions
dobles"/"Un asiento extra con o sin respaldo en las habitaciones dobles" és
obligatori, ha de ser un criteri d'atorgament de rnajor puntuació.

Annex

2

Esmena RGE núm.2963/22 del Grup Parlamentari El Pl-Proposta per les Illes Balears
Pel que fa a l'Annex2 de modificació de l'Annex 3 del Decret 20/2015, criteris de
classificació de claus:

Allà on la puntuació

és

52. Servei mèdic: 2 punts
53. Doble lavabo: 5 punts
54. Vestuaris separats per a homes i dones: I punt
55: utilització d'energia solar per a l'enllumenat exterior amb lluminàries
fotovoltaiques i autònomes: 1 punt
Ha de ser
52. Servei mèdic: 4 punts
53. Doble lavabo: 6 punts
54. Vestuaris separats per a homes i dones: 5 punts
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A la Sala
EI

Sr

rda del Parlament de res Iiles Barears, a 19 de maig
de 2o22.

ti,

La presidenta,

nova i Peiró

Antò nia Martín i perdíz
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