 Comitè Tècnic
El Comitè Tècnic és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i tècnic i de
composició multidisciplinària, integrat, entre d’altres, per representants de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells
insulars, dels municipis de les Illes Balears i de l’Administració de l’Estat, que té
com a funció bàsica l’elaboració, amb caràcter previ i preceptiu, d’informes i
propostes en relació amb assumptes i matèries de competència del Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Estructuració del Comitè Tècnic
El Comitè Tècnic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
s’estructura en els subcomitès següents:
a) El Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental.
b) El Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques.
c) El Subcomitè d’Informes Ambientals.
d) El Subcomitè de Xarxa Natura 2000.
e) El Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades.
f) El Subcomitè de Sostenibilitat Ambiental.
Composició
1. Els subcomitès tècnics han d’estar formats pel president o presidenta i les
persones que en són membres, llevat dels subcomitès de Xarxa Natura 2000 i
de Sostenibilitat Ambiental, dels quals han de formar part, també i
respectivament, el director o directora general competent per raó de la
matèria, en qualitat de vicepresident o vicepresidenta.
2. El president o presidenta dels subcomitès tècnics ha de ser el president o
presidenta de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
3. La composició dels distints subcomitès tècnics s’ha de determinar per
resolució del conseller o consellera competent en matèria de medi ambient,
atenent els criteris següents:
a) La composició és variable, segons el subcomitè, en els termes següents:
1. Els subcomitès d’Avaluacions d’Impacte Ambiental i d’Avaluacions
Ambientals Estratègiques han de tenir com a màxim 18 membres.
2. El Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades, com a màxim 10
membres.
3. Els subcomitès d’Informes Ambientals, de Xarxa Natura 2000 i de
Sostenibilitat Ambiental, com a màxim 6 membres.
b) La composició ha d’obeir a criteris de competència territorial i funcional i ha
de tenir caràcter multidisciplinari, amb participació de distintes conselleries del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars.
c) En la composició dels subcomitès d’Avaluacions d’Impacte Ambiental i
d’Avaluacions Ambientals Estratègiques n’ha de formar part un o una membre,
personal funcionari o tècnic, segons els casos, de cada una de les direccions
generals de la conselleria competent en matèria de medi ambient, de
l’Administració general de l’Estat, de l’associació d’entitats locals de les Illes
Balears de més implantació, de la persona jurídica sense ànim lucre de més

implantació a les Illes Balears a què es refereix l’article 3 z) de la Llei
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques i, si
escau, d’altres organitzacions o associacions. També, si escau, n’ha de formar
part un o una membre, personal funcionari o laboral, de cada una de les
entitats públiques o vinculades o dependents de la conselleria competent en
matèria de medi ambient.
d) Es convidarà a participar en el punt corresponent de l’ordre del dia en què
tengui interès l’ajuntament corresponent, amb veu i vot, així com les persones,
les entitats promotores i les entitats interessades en cada projecte, amb veu i
sense vot.
e) Han d’assistir als subcomitès, amb veu i sense vot, els ponents tècnics i
jurídics i les ponents tècniques i jurídiques de cada un dels assumptes inclosos
en l’ordre del dia, així com un secretari o secretària, en els termes prevists en
l’apartat 5 de l’article 5 del Decret 29/2009.
f) Els informes ambientals en relació amb projectes o activitats no subjectes a
avaluació d’impacte ambiental, quan la legislació substantiva o sectorial o el
planejament territorial ho prevegi, han de ser emesos pel Subcomitè d’Informes
Ambientals, sense intervenció del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears.

