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(actualitzada a 20/10/2020)

DECRET 13/2001, DE 2 DE FEBRER, D’ORGANITZACIÓ
I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ
DE POLÍTICA TERRITORIAL1
(BOIB núm. 18, de 10 de febrer de 2001)

[DEROGAT]
La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial regula, a l’article 4, la
Comissió de Coordinació de Política Territorial, i li atorga un paper clau dins la
necessària coordinació de la política territorial de les distintes administracions
competents en la matèria.
El mateix article preveu que el Govern aprovi un decret per regular-ne l’organització
i el funcionament, previsió que es feia necessari que es materialitzés ja que, a
l’actualitat, es tramiten diversos instruments d’ordenació territorial als procediments
dels quals hi intervé, de manera preceptiva, la Comissió de Coordinació de Política
Territorial.
Per tot això, a proposta del conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports i
havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de 2 de febrer de 2001,

DECRET
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular l’organització i el funcionament de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial prevista i creada per l’article 4 de la Llei 14/2000, de
21 de desembre, d’ordenació territorial.
Article 2. Membres titulars2
1. Són membres titulars d’aquesta Comissió:
a) El conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, que exercirà les funcions de
president de la comissió.
b) El director general d’Ordenació del Territori, que en serà el vicepresident.
c) Un representant de la Vicepresidència.
d) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient.
e) Un representant de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
f) Un representant de la Conselleria de Turisme.
g) Dos representants del Consell Insular de Mallorca.
h) Dos representants del Consell Insular de Menorca.
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Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 159/2003, de 29 d’agost (BOIB núm. 124, de 4 de
setembre de 2003). Posteriorment, ha estat derogat pel DL 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19 (BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020); vegeu també la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa
en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020).
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Apartats 1 i 3 modificats pel Decret 159/2003, de 29 d’agost, esmentat en la nota 1.
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i) Dos representants del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
2. N’actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, un funcionari de la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports designat pel seu conseller.
3. Ha d’assistir a les sessions, com a assessor jurídic de la Comissió, un funcionari del
cos superior d’advocats de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
adscrit a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma. Així mateix, el president
pot invitar, perquè hi assisteixin, amb veu i sense vot, totes aquelles persones que
consideri oportunes.
Article 3. Membres suplents
1. En cas d’absència del president, n’exercirà les funcions el vicepresident de la
Comissió.
2. L’absència de la resta dels membres es podrà suplir per l’assistència de membres
suplents, que seran designats pel mateix òrgan que designa el titular.
El conseller d’Obres Públiques designarà un membre suplent del vicepresident de la
Comissió, que el substituirà en els casos d’absència o quan exerceixi les funcions del
president.
Article 4. Funcions
Són funcions de la Comissió:
a) Participar en els procediments d’elaboració dels instruments d’ordenació
territorial mitjançant l’emissió d’informes.
b) Emetre informe, amb caràcter preceptiu, en relació amb els avantprojectes de
disposicions reglamentàries que hagin de dictar-se en execució de la Llei
d’ordenació territorial.
c) Formular recomanacions i propostes als òrgans competents en ordenació
territorial.
d) Facilitar la col·laboració entre les administracions competents i, especialment,
l’intercanvi d’informació tècnica.
e) Promoure l’elaboració d’estudis.
f) Qualsevol altra determinada per la llei.
Article 5. Convocatòria
El secretari, per ordre del president, convocarà la Comissió de Coordinació de Política
Territorial, i els seus membres hauran de rebre la convocatòria amb l’ordre del dia amb
almenys quaranta-vuit hores d’antelació.
La Comissió es podrà constituir en segona convocatòria i serà suficient, en aquest cas,
la presència d’una tercera part dels seus membres a més del president o vicepresident i
del secretari. En qualsevol cas, hi haurà d’haver almenys un representant de
l’administració promotora de l’expedient que hagi de ser objecte de consideració per
part de la Comissió.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

