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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 10348
Ordre de conseller de Medi Ambient, de 21 de maig de 2007, per
la qual es crea l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana.
L’article 33.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO) estableix que per a la presa de decisions
en la gestió mediambiental dels espais naturals protegits s’ha de constituir autoritats de gestió per donar entrada als ajuntaments i consells de l’àmbit territorial
així com una representació adequada de propietaris i altres titulars de drets dins
els espais naturals protegits. Seguidament l’apartat 3 del mateix article prescriu
que en la composició de les autoritats de gestió s’ha de donar entrada a representants dels ajuntaments i consells de l’àmbit territorial proporcionalment a la
seva aportació econòmica i als criteris que es determinin reglamentàriament.
Respecte a això, l’article 35.2 ‘in fine’ del Decret 71/2006, de 28 de juliol, de
creació, d’organització, i règim jurídic de l’empresa pública ‘Espais de Natura
Balear’ afegeix que s’ha de garantir la presència d’un representant del corresponent consell insular i un representant dels ajuntaments on es trobi ubicat l’espai natural protegit.
Finalment l’article 33.4 de la Llei esmentada fixa l’adscripció de les autoritats de gestió a l’organisme competent en la gestió i administració ambiental
del espais natural protegits. L’article 3.1 del Decret 71/2006 esmentat estableix
que corresponen a l’empresa pública ‘Espais de Natura Balear’, en general, l’exercici de les funcions de gestió i manteniment dels espais naturals protegits i
dels Parcs Nacionals de les Illes Balears declarats de conformitat amb la legislació estatal o autonòmica.
L’article 19 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que per a la creació d’un òrgan col·legiat de l’Administració de la comunitat autònoma requereix una norma específica en el cas que se li atribueixin funcions decisòries, de
proposta, d’emissió d’informes preceptius, o de seguiment i control d’altres
òrgans de l’Administració.
Per Acord del consell de Govern de 16 de març de 2007 es va declarar el
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Atès tot l’anterior dicto la següent
ORDRE
Article 1. Creació.
De conformitat amb el que preveu l’article 33 de la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i d’acord amb l’article 19 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea l’Autoritat de
Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana com a òrgan col·legiat de
l’Administració de la comunitat autònoma per a la presa de decisions en la gestió mediambiental del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, de les seves
reserves naturals, monuments naturals i llocs d’interès científic i microreserves.
Article 2. Finalitats i objectius
L’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana es
crea amb la finalitat d’integrar en la presa de decisions de gestió mediambiental
a representants de les administracions locals i una adequada representació dels
propietaris i d’altres titulars de drets com preveu l’article 33 de la Llei 5/2005,
i amb l’objectiu de vetllar per a la conservació i la millora del patrimoni natural
i paisatgístic, la posada en valor del patrimoni natural existent tant en sòl públic
com en sòl privat, i la seva promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat i, la difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni compatible
amb els drets dels titulars del sòl.
Article 3. Adscripció orgànica
L’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana s’adscriu l’empresa pública ‘Espais de Natura Balear’ com a organisme competent en
la gestió i administració ambiental dels espais natural protegits.
Article 4. Composició
1. L’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana
funcionarà en Ple i en Comissió Permanent ambdós de composició paritària
entre administracions i propietaris.
2. Son membres del Ple de l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana:
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President: Titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient
Vocals:
Titular de la direcció general competent en matèria d’Espais Naturals
Protegits, que farà les funcions de vice-president.
Titular de la direcció general competent en matèria d’espècies protegides.
Titular de la direcció general competent en matèria de recursos
hídrics.
Titular de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic.
Titular de la direcció de l’empresa pública ‘Espais de Natural
Balear’
Titular de la direcció-gerència de l’empresa pública ‘IBANAT’
Un representant de la conselleria competent en matèria de turisme.
Un representant de la conselleria competent en matèria d’agricultura.
Titular de la secretaria general de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Un representat del Consell Insular de Mallorca.
Un representant de cada Ajuntament de l’àmbit territorial del Paratge
Natural.
Un representant dels propietaris de terrenys de l’àmbit del Paratge
Natural per cada terme municipal, elegit entre ells.
Dos representants de cada una de les associacions de propietaris de
finques amb incidència en l’àmbit territorial del Paratge Natural, amb un màxim
de sis elegits entre aquestes.
Cinc representants de propietaris de finques de l’àmbit territorial del
Paratge que hagin subscrit amb el Govern de les Illes Balears el conveni de preservació de la biodiversitat genètica i preservació del patrimoni forestal, elegit
entre ells.
Seran també membres, amb veu i sense vot: El cap de departament i
els caps de servei de l’empresa pública ‘Espais de Natura Balear’ així com el
director del Paratge Natural.
Secretari: Farà les funcions de secretari, el secretari de l’empresa pública
‘Espais de Natural Balear’ o el funcionari llicenciat en dret que aquest designi.
3.- Són membres de la Comissió Permanent de l’Autoritat de Gestió del
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, d’entre els membres del Ple:
El titular de la direcció general en matèria d’espais de rellevància
ambiental, que actuarà com a president.
El titular de la direcció de l’empresa pública ‘Espais de Natura
Balear’, que farà les funcions de vice-president.
Dos representants dels Ajuntaments amb representació en el Ple, elegits d’entre els que facin aportació econòmica a la gestió del Paratge. Cap d’ajuntament pot tenir més d’un representant. La representació serà rotatòria i la
duració del seu mandat serà d’un any, transcorregut el qual entraran com a
representants els següents a la llista que aprovarà el Ple en la seva primera sessió.
El representant del Consell Insular de Mallorca.
Dos representants dels propietaris de finques dels termes municipals,
elegits entre ells.
Dos representants de les associacions de propietaris, amb preferència de les més representatives, elegits entre ells.
Un representant dels propietaris de les finques conveniades.
Serà també membre, amb veu i sense vot el director del Paratge
Natural.
Secretari: Farà les funcions de secretari, el secretari de l’empresa pública
‘Espais de Natural Balear’ o el funcionari llicenciat en dret que aquest designi.
4. Els nomenaments del membres de l’Autoritat de Gestió els farà el titular de la conselleria competent en matèria de Medi Ambient, a proposta de cada
un dels sectors representats. Les propostes de nomenaments de vocals que es
facin, a més del membre titular han de proposar un suplent.
5. El Ple s’ha de reunir com a mínim un vegada a l’any, i la Comissió
Permanent com a mínim semestralment.
Article 5. Funcions
1. El Ple l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana té com a funcions aprovar, dins les disponibilitats pressupostàries,
les directrius d’actuació en les diferents àrees de gestió del Paratge i que s’han
de recollir en l’elaboració del Pla rector d’ús i gestió, l’avaluació de les activitats de gestió i del compliment de l’esmentat Pla, i les directrius de línies de subvenció sense perjudici d’altres qüestions que li pugui sotmetre el president.
2. La Comissió Permanent té com a funcions aprovar, dins les disponibilitats pressupostàries, els programes anual d’execució, concretar les propostes
d’activitats que puguin ser objecte de subvenció i altres mesures de foment, avaluar les propostes que la Junta Assessora faci en l’àmbit de la seves competències i d’altres que li sotmeti el president dins el marc de les seves funcions.

6

BOIB

Num. 79

Article 6. Dotació pressupostària
L’empresa pública ‘Espais de Natura Balear’, amb càrrec als seus propis
pressuposts, ha d’atendre les necessitats econòmiques i de funcionament de
l’Autoritat de Gestió.
Disposició final
En tot el no previst en aquesta ordre s’aplicarà supletòriament el que estableix la normativa balear i la bàsica estatal en matèria de funcionament d’òrgans
col·legiats.
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Article 3
Activitats principals

Les activitats principals que poden complementar-se amb una activitat
secundària de les regulades per aquest decret són exclusivament, les corresponents als establiments hotelers i els establiments de l’oferta complementària de
restauració i d’entreteniment, tal com es defineixen en la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística.
Article 4
Activitats secundàries

Palma de Mallorca, 21 de maig de 2007
El conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 10330
Decret 62/2007 de 18 de maig, sobre les activitats secundàries de
música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai,
recinte o similar a l’aire lliure.
El sector Hoteler i l’oferta turística complementària de restauració i entreteniment són bàsics per a les Illes Balears com a destí turístic preferent i sector
econòmic de primer ordre, no solament en temporada alta sinó també en temporada baixa, per la qual cosa es considera necessària la regulació de les activitats secundàries de música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa,
espai, recinte o similar a l’aire lliure que tradicionalment des de l’inici de la
indústria turística s’estan realitzant en les nostres Illes.
Amb la regulació de les activitats secundàries de música, entreteniment o
oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, es pretén
establir el procediment de concessió de llicències secundaries d’aquestes activitats a l’aire lliure en els sectors empresarials que compten amb una activitat
principal d’establiment hoteler o d’establiment de l’oferta complementària de
restauració i entreteniment.
La recent publicació de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic
de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears ha establert una nova
tipologia d’activitats, les quals atenent a les seves característiques i als criteris
d’estabilitat en la ubicació es divideixen en activitats permanents i activitats no
permanents. A la vegada les primeres es subdivideixen en activitats majors, activitats menors i activitats innòcues, establint-se, per a cadascuna d’elles, un procediment administratiu específic per a l’obtenció de la llicència municipal d’obertura i funcionament. Així mateix i de conformitat amb l’indicat en l’article
29 de l’esmentada Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, l’activitat secundària haurà d’estar en tot moment subordinada a l’activitat principal.
Aquestes llicències tindran caràcter transitori fins que es desenvolupi la
normativa reglamentària d’àmbit general de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears i de la
Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
A més, l’article 18 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou, estableix que l’Administració Pública competent en les actuacions relatives a la llicència municipal d’activitats, aplicarà les previsions contingudes en l’esmentada llei.
Per tot això, a proposta del Conseller d’Interior i oït el Consell Consultiu
de les Illes Balears i havent-ho considerat al Consell de Govern en sessió de dia
18 de maig de 2007.
DECRET

Article 1
Objecte
L’objecte del present decret és l’establiment del procediment d’autorització administrativa i les condicions tècniques que han de reunir les activitats
secundàries de música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai,
recinte o similar a l’aire lliure a l’empara de l’article 29 de la Llei 16/2006, de
17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears.
Article 2
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del present Decret són totes les zones turístiques contemplades com a tals en els plans territorials insulars.

1. Les activitats principals que es complementin amb música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, han
d’ampliar la seva llicència d’obertura i funcionament mitjançant la tramitació i
obtenció de la corresponent llicència d’activitat secundària.
2. Aquesta llicència secundària, empararà el desenvolupament en l’exterior (i amb les limitacions que amb posterioritat s’indiquen) de les mateixes activitats regulades en la llicència principal i, per tant, no serveixen de suport per a
activitats distintes a les quals són objecte de l’activitat i llicència principal. En
cap cas servirà d’empara per a la realització del ball públic.
3. Tan sol es consideraran activitats secundàries de música, entreteniment
o oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, les
següents:
a) Ambientació musical o audiovisual per mitjans tècnics, podent servir de
cobertura musical a manifestacions de tipus cultural, esportiu o similar realitzades per l’animació de la pròpia clientela.
b) Animació humana amb o sense música en viu. Solament es permetran
instruments musicals de corda, piano, instruments electrònics digitals i altres
instruments als quals se’ls pugui limitar el so que emeten mitjançant l’ús de dispositius tècnics.
Article 5
Procediment per a l’obtenció de la llicència municipal d’ampliació de
les activitats permanents
L’obtenció de la llicència municipal d’instal·lació, obertura i funcionament d’una activitat secundària de música, entreteniment o oci desenvolupada
en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure es tramitarà en un procediment
únic, com una activitat innòcua regulada a la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, pel
que el peticionari haurà d’acreditar les circumstàncies d’aplicació amb la documentació següent:
a) Certificat subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent que garanteixi el compliment de les exigències d’aquest decret i de
la normativa sectorial d’aplicació. Aquest certificat estarà acompanyat d’un
estudi acústic relatiu a la incidència real de l’activitat en el seu entorn. A l’esmentat certificat s’indicarà:
- El tarat del limitador de so, si escau.
- El resultat dels mesuraments efectuats en tots els confrontants de la
superfície de l’activitat principal o secundària.
- El grau màxim exigit pel Decret 20/1987 de la Conselleria d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori, per a la protecció del medi ambient contra
la contaminació per emissió de sorolls i vibracions.
- La metodologia emprada.
b) Succinta memòria descriptiva de les característiques de l’activitat
secundària que es pretengui realitzar i, si escau, dels equips tècnics.
c) Plànol d’instal·lació del realment executat amb la ubicació de les fonts
sonores indicant la directivitat dels altaveus i l’angle d’abast de la font d’ona
sonora així com les característiques dels elements acústics. En aquest plànol
s’inclourà la superfície de la zona ocupada per l’activitat secundària amb
expressió dels confrontants de l’activitat principal i secundària.
d) Acreditació de la llicència municipal d’obertura i funcionament de l’activitat principal o l’autorització d’obertura de la Conselleria de Turisme o, en els
cas dels establiments de l’oferta complementària de restauració i entreteniment,
la inscripció en els registres corresponents de l’òrgan competent en matèria
turística.
Article 6
Procediment municipal
1. La tramitació de la llicència municipal d’instal·lació, obertura i funcionament d’una activitat secundària de música, entreteniment o oci desenvolupada en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure es tramitarà segons l’article
63 ‘Procediment per a les activitats permanents innòcues’ de la Llei 16/2006, de
17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears. Aquestes activitats secundàries s’actualitzaran conjuntament amb l’activitat principal.
2. Quan s’extingeixi una concessió administrativa per a l’ocupació del sòl
públic on es realitzi una activitat secundària amb llicència d’obertura i funcionament, per a la reobertura de l’activitat secundària caldrà l’aportació d’un certificat subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional correspo-

