FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 14/09/21)
INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)
OBJECTE
En general, correspon a l’IBANAT l’exercici de les funcions necessàries per dur a terme i acomplir les
finalitats pròpies de manera adequada, tant en matèria forestal com de gestió d’espais naturals
protegits, a l’empara de la legislació ambiental, d’àrees recreatives, de finques públiques i refugis,
d’educació ambiental i de protecció d’espècies, i les actuacions en matèria de caça de competència
de la Comunitat Autònoma.
En particular, són funcions de l’entitat:
a) En matèria d’espais naturals protegits i parcs nacionals gestionats per la Comunitat Autònoma:
•

Proposar la planificació de la conservació i de la gestió i, si escau, l’execució dels
instruments de planificació que aprovi la direcció general de què depèn.

•

Proposar, d’acord amb els instruments de planificació mediambiental, els programes anuals
d’execució i, si escau, executar els que aprovi la direcció general de què depèn.

•

Proposar projectes d’obres i activitats i, si escau, executar els que aprovi la direcció general
de què depèn.

•

Proposar programes d’activitats d’educació ambiental i, si escau, executar els que aprovi la
direcció general de què depèn.

•

Dur a terme l’estudi, el projecte, la construcció, la conservació i l’explotació de les obres, les
activitats i els serveis inclosos en els plans d’ordenació dels recursos naturals, els plans
rectors d’ús i gestió, les normes de protecció i els programes anuals d’execució.

b) En matèria de gestió de finques públiques:
•

Proposar l’aprovació dels projectes d’ordenació i dels plans anuals preceptius per a la gestió
de les finques públiques i proposar els cronogrames d’execució d’aquests projectes i plans.

•

Executar els projectes i els plans anuals que aprovi la direcció general de què depèn d’acord
amb els cronogrames aprovats, especialment referents a la protecció contra els incendis
forestals i la millora forestal i de les infraestructures.

c) En matèria forestal, fer tot tipus de treballs forestals per a qualsevol administració pública o per
als particulars, tant directament com indirectament. Amb caràcter enunciatiu i no limitador, s’ha
d’entendre per treballs forestals:
•

La millora de la infraestructura de defensa contra incendis: la construcció de tallafocs,
franges auxiliars de desbrossament, camins, etc.

•

La millora productiva forestal, com ara l’execució de repoblacions, desbrossaments,
tancaments, murs, etc.

FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 14/09/21)
•

Les obres, en qualsevol circumstància, amb l’encàrrec previ de la conselleria d’adscripció i
dins el territori de la Comunitat Autònoma.

d) La gestió de les àrees d’acampada.
e) La convocatòria i l’atorgament de subvencions, de conformitat amb les bases reguladores
aprovades, si escau, per ordre del conseller competent en matèria de medi ambient. Aquesta
activitat té un caràcter accessori i complementari respecte de les finalitats institucionals de l’IBANAT.
f) Dur a terme qualsevol tipus de negoci jurídic relacionat amb l’activitat pròpia, inclosa la
compravenda.
g) Elaborar estudis i investigacions relatius a l’àmbit d’actuació propi, inclosos els treballs de camp.
h) Executar el Pla anual de vigilància i extinció d’incendis forestals.
i) Signar convenis amb persones públiques o privades, d’acord amb la legislació vigent, i executar els
convenis forestals formalitzats amb propietaris de finques particulars.
j) Atorgar concessions, autoritzacions i llicències per a l’ocupació dels béns o l’execució d’activitats en
aquests béns a fi d’explotar-los i aprofitar-los adequadament.
k) Assessorar qualsevol entitat pública o privada en matèries pròpies del seu àmbit d’actuació.
l) Adquirir finques amb valors ambientals rellevants.
m) Adquirir, vendre, permutar, arrendar o cedir gratuïtament o onerosament, com també gravar els
béns propis.
n) Emetre títols de deute o emprèstits i cobrar, si escau, els cànons, les taxes i els preus que
pertoquin d’acord amb la legislació vigent.
o) Exercir qualsevol acció administrativa o judicial dins l’àmbit de les competències pròpies.
p) Dur a terme les funcions que li encomani l’Administració de la Comunitat Autònoma o que se li
atribueixin en virtut de convenis subscrits amb l’Administració General de l’Estat, els consells
insulars, les corporacions locals i qualsevol altra entitat pública o privada.
q) Qualsevol altra que estigui relacionada amb les que s’assenyalen en els apartats anteriors, o bé
que en sigui complementària.
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DADES BÀSIQUES
Tipus d’ens: Entitat pública empresarial
Normativa de creació i Estatuts

-

Decret 24/2013, de 24 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Institut Balear de la Natura
(BOIB núm. 74 de 25 de maig)

-

Acord del Consell d’Administració de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) de delegació de
determinades funcions en el president i en el director gerent (BOIB núm. 19 d’octubre)

-

Altra normativa reguladora.

-

Normativa d’espais naturals protegits

DADES DE CONTACTE
C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Plànol de situació
Telèfon: 971 177639 -971 176666 – Fax: 971 176615

WEBS
Web institucional CAIB
Enllaços

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el estatuts de l'IBANAT, els òrgans de direcció de l’entitat són :
a) El president, càrrec que recau en el conseller de Medi Ambient i Territori
b) El vicepresident, càrrec que recau en el director general d’ Espais Naturals i Biodiversitat
c) El Consell d’Administració
d) El director gerent
e) El secretari general
Juntament amb els citats òrgans de direcció, pot haver-hi altres òrgans unipersonals de direcció
amb funcions directives, d'administració i de gestió vinculades directament amb els objectius
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generals de l'entitat. En particular, l'entitat ha comptar, com a mínim, amb els òrgans unipersonals
de direcció següents1:
a) Un director tècnic
b) Un director de gestió i administració

RESPONSABLES
Director gerent: Joan Ramon Villalonga
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí
Secretària general: Aina Maria Bernad Barceló
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) de la
Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben
distribuïts segons el tipus d'ens que sigui.
El pressupost de l'IBANAT es pot consultar cercant entre les entitats públiques empresarials.

1 Actualment no disposen d'aquests òrgans de direcció.
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Podeu trobar dades mes clares en la part de pressuposts del sector públic de la pàgina que publica
la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”,
del Govern, clicant aquí i cercant aquest ens.
Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del director gerent

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del
director gerent aquí.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis de la secretària general

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis de
la secretària general aquí.

Comptes anuals de l'Institut Balear de la Natura
Els comptes anuals de l'IBANAT estan publicats a l’apartat corresponent del compte general de cada
any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu
consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix, en
els accessos directes)
Per consultar els comptes anuals de l'IBANAT, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar
a l’apartat “Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils Públiques” i triar aquest ens a la
llista de la pestanya que trobareu.
Auditoría de comptes de l'Institut Balear de la Natura
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l'IBANAT en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a «LICITACIONS» i veureu les contractacions d'aquest ens. Si consulteu la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podrà veure els d'aquest ens.
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Per a informació sobre l'activitat contractual de l'IBANAT des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de
2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’IBANAT durant l'any 2020.

Si voleu cercar informació d’altres anys o en format fulla de càlcul podeu consultar la pàgina
principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de transparència del Govern.
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Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagaments a proveïdors
Ofertes públiques de selecció de personal
dels procesos de selecció actuals.
Plans d’Igualtat

A l’apartat de «Destacats» trobareu la informació

