a) Emetre la declaració d’impacte ambiental dels projectes subjectes a
avaluació d’impacte ambiental, a proposta d’un comitè tècnic, llevat de casos
d’urgència apreciada pel mateix òrgan ambiental i amb l’informe tècnic i
jurídic previ sobre l’actuació.
b) Decidir la subjecció a avaluació d’impacte ambiental dels projectes que
només se sotmeten a avaluació quan així ho decideix l’òrgan ambiental.
c) Emetre informe sobre les peticions d’exclusió d’avaluació d’impacte
ambiental dels projectes subjectes a avaluacions d’impacte ambiental.
d) Evacuar la consulta preceptiva, prevista en la legislació bàsica estatal, quan
sigui competència de l’Administració general de l’Estat formular la declaració
d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que li correspongui autoritzar,
elaborar o aprovar.
e) Emetre informe sobre la proposta de criteris tècnics i/o interpretatius per a
la redacció dels estudis d’impacte ambiental dels projectes i els informes de
sostenibilitat i la memòria ambiental dels plans i programes, així com la
predicció i valoració dels seus possibles impactes.
f) Determinar l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental,
així com definir les modalitats d’informació i consulta.
g) Participar en el procediment de resolució de discrepàncies sobre la
conveniència d’executar un projecte o sobre el contingut de la declaració
d’impacte.
h) Exercir les competències en matèria de disciplina ambiental que estableix la
llei relatives a sol·licitar informació, comprovar i formular requeriment
a instar la revisió d’ofici de les resolucions o acords d’autorització o aprovació
de projectes que s’adoptin sense avaluació d’impacte ambiental quan sigui
necessari o dels plans o programes subjectes a avaluació ambiental estratègica
aprovats o adoptats sense seguir el procediment previst en la llei, intervenir en
el procediment de caducitat i/o modificació de la declaració d’impacte,
subrogar- se a les competències sancionadores en els termes prevists en la
legislació vigent, requerir l’òrgan promotor a suspendre l’execució d’un
projecte subjecte a avaluació d’impacte ambiental sense que s’hagi formulat la
declaració d’impacte, informar de la forma i les actuacions necessàries per a la
restitució de la realitat física o biològica alterada i/o la indemnització per
danys i perjudicis, instar l’execució forçosa de la declaració d’impacte o de
l’acord de resolució de discrepàncies i informar de la substitució de les multes
per una prestació ambiental substitutòria.
i) Col·laborar amb l’òrgan promotor en l’avaluació ambiental estratègica dels
plans i programes.
j) Determinar l’amplitud, l’abast i el nivell de detall de l’informe de
sostenibilitat, els criteris ambientals estratègics, els indicadors dels objectius
ambientals i els principis de sostenibilitat aplicables en cada cas, així com les
modalitats d’informació i de consulta, les administracions públiques afectades
i el públic interessat, mitjançant els documents de referència.
k) Examinar i formular observacions als informes de sostenibilitat ambiental.
l) Col·laborar en l’elaboració de la memòria ambiental.

m) Emetre acords sobre la memòria ambiental, manifestant la conformitat o
disconformitat, amb la proposta prèvia d’un comitè tècnic, llevat d’excepcions,
i publicar l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
n) Participar en l’execució i el seguiment ambiental del pla o programa.
o) Decidir sobre la subjecció a avaluació ambiental estratègica dels plans o
programes d’àmbit territorial reduït, modificacions menors i plans i programes
no subjectes que estableixin un marc de futurs projectes, amb la consulta
prèvia a les administracions públiques afectades pel pla o programa.
p) Decidir sobre la inviabilitat de subjectar a avaluació ambiental estratègica
els plans i programes iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei.
q) Emetre informe sobre l’estudi d’avaluació de repercussions ambientals que
s’ha d’adjuntar a qualsevol pla o projecte que, sense tenir una relació directa
amb la gestió d’un lloc de Xarxa Natura 2000 o sense que sigui necessari per a
aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable.
r) Resoldre, amb informes tècnics i jurídics previs, els recursos potestatius
de reposició interposats contra els acords de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears, que es consideren impugnables, i, en particular, contra les
decisions de l’òrgan ambiental sobre la subjecció d’un projecte a avaluació
d’impacte ambiental i d’un pla o programa d’àmbit territorial reduït o
modificacions menors d’un pla o programa subjecte, així com els plans i
programes no subjectes que estableixin un marc per a l’autorització futura de
projectes, a avaluació ambiental estratègica.
s) Emetre informes que, en relació amb la matèria mediambiental, li sol·licitin
els òrgans del Govern o els òrgans superiors de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
t) Proposar al conseller o consellera competent de medi ambient l’elaboració
de disposicions legals i reglamentàries, especialment d’ordres que estableixin
criteris tècnics i/o interpretatius per a la redacció del estudis d’impacte
ambiental dels plans o programes, així com per a la predicció i la valoració dels
seus possibles impactes, com també els acords, les resolucions i les mesures
adequades en relació amb les matèries i funcions que li són pròpies.
u) Exercir les funcions que li atribueixi una disposició legal o reglamentària, un
pla o programa degudament aprovat, un acord del Consell de Govern o una
resolució del conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
Així mateix, són competències de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears:
a) Atorgar les autoritzacions ambientals integrades en l’àmbit de les Illes
Balears.
b) Validar el Pla d’Acció de les Agendes Locals 21 que aprovin els ajuntaments,
i també aprovar les inscripcions dels municipis en el Registre Balear d’Agenda
Balear 21 i a la Xarxa Balear de Sostenibilitat.
El Ple de la Comissió de Medi Ambient pot delegar en el seu president o
presidenta l’exercici de les competències previstes en l’apartat 2, llevat de les

indicades en els apartats 2 a), 2 b), 2 c), 2 e), 2 f), 2 m), 2 o), 2 p) i 2 r) i en
l’apartat 3, que tenen el caràcter d’indelegables.

