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~ f¡:!:m ~ El president 
'(\t-t!J de les lIIes Balears 

M. Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera 
Presidenta del Pa rl ament de les Ill es Balears 

Assumpte: Projecte de !lei pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de mar~, de 
gestió d'emergi!ncies de les lIIes Balears 

Us remet, adj un t, e l text del Projecte de Il ei pel qual es modifica la Llei 3/ 2006, de 30 
de man;:, de gestió d'emergencies de les Ill es Balears, aprovat pel Conse ll de Govern 
en la sessió de dia 2 de maig de 2014 (segons consta en el certificat que també 
s'adjunta), acompanyat de la documentació que preveu I'artide 117.1 del 
Reglament de l Parlament de les Illes Balears . 

En I'acord in d icat, el Consell de Govern també sol ·li cita a l Parlament que el projecte 
de Ilei esmentat es tramiti pel procediment d'urgenc ia, conforme a I'artide 100 de l 
Reglament de la cambra. 

Així mateix, d'acord amb els artides 66 .2 i 97.2 del Reglament del Parl ament, el 
Conse ll de Govern sol· licita la convocatoria de sess io ns extraordinaries, amb 
I'habilitació per part de la Mesa deis dies necessaris per celeb ra r-les, per a la 
tram itac ió -en les fases del proced im ent que pertoquin- i I'aprovació, si escau, del 
projecte de lI ei. 

Finalm ent, a I'empara de I'artide 67.2 del Reglament de l Parlament, el Consell de 
Govern so l·li cita que s'hab ili tin els d illun s i els dissabtes per a la tram itac ió de l 
projecte de lI ei . 

La qual cosa us co munic perque en pre ngueu co neixement i li doneu la tramitació 
reglamentaria corresponent. 

Palma, 6 de maig de 2014 

El president 

c¡ de la Ll otja de Mar, 3 070 12 Pal ma 
Te! : 971 17 6S S6 Fax: 971 17 65 87 Web: http://pres idencia.ca ib.es 
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Govern de les lijes Balear" 

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern, 

CERTIFIC: 

SECRETARIA DEL CONSELL 
DE COVERN 

Núm.... I?..; 

Data .01/ó~I~\'i 

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 2 de maig de 2014, adopta, entre 
d'altres, l'Acord següent: 

9. Acord pel qual s'aprova el Projecte de lIei pel qual es modifica la Llei 
3/2006, de 30 de mar" de gestió d'emergimcies de les IlIes Balears 

El Consell de Govern, a pro posta de la consellera d'Administracions 
Públiques, adopta l'Acord següent: 

"Primer. Aprovar el Projecle de Ilei per la qual es modifica la Llei 3/2006, de 
30 de mar" de gestió d'emergencies de les IlIes Balears. 

Segon. Trametre al Parlament de les IlIes Balears, d'acord amb el que 
estableix I'article 112 del Reglament de la cambra, el text del Projecte de Ilei 
abans esmentat. 

Tercer. Sol· licitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears que el Projecte 
de Ilei esmentat es tramiti pel procediment d'urgencia, d'acord amb el que 
disposa I'article 100 del Reglament de la cambra, atesa la proximitat de la 
temporada estival tenint en compte que s'ha realitzar adequadament tota la 
coordinació deis serveis d'emergencies de les Illes Balears. 

Quart. Sol· licitar al Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb el que 
disposen I'article 45.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i I'article 
66.2 del Reglament de la cambra, la convocatoria de sessions extraordinaries 
en I'ordre del dia de les quals es pro posa que s'inclogui, d'acord amb els 
criteris d'ordenació que fixin els organs de la cambra, la tramitació -en les 
fases del procediment que pertoquin- i I'aprovació, si escau, del Projecte de 
Ilei esmentat. 

Cinque. Sol· licitar a la Mesa del Parlament de les IlIes Balears que, tal com 
estableix I'article 97.2 del Reglament de la cambra, habiliti els dies necessaris 
a fi de possibilitar que es facin les sessions extraordinaries esmentades en el 
punt anterior. 

Sise. Sol· licitar a la Mesa del Parlament de les IlIes Balears, a I'empara del que 
preveu I'article 67.2 del Reglament de la cambra, que habiliti els dilluns i els 
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dissabtes per a la tramitació de I'assumpte inelos en I'ordre del dia esmentat 
anteriorment. " 

1, perque co nst i i tengui els efectes que co rrespo nguin , expedesc aq uest 
ce rt ifi cat amb el vist ipl a u d el president. 

e 2014 

-- .... 

Vist i plau 
El president 
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mIl JBy 
Govern de les mes Balears 

PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES MODIFICA LA LLEI 3/2006, DE 30 DE MAR<;:, 
DE GESTIÓ D'EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS 
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Exposició de motius 

L'article 31.11 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, amb la redacció de la 
Llei organica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les 
Illes Balears, disposa que correspon a la Comunitat Autonoma la competencia de 
desenvolupament legislatiu i execució en materia de protecció civil i emergencies. Es 
deixa endarrere la consideració anterior, amb la qual la protecció civil només era 
una competencia executiva de la comunitat autonoma, la qual cosa suposa un grau 
més alt d'assumpció de responsabilitat autonomica en la materia. 

Des que es va publicar la Llei 3/2006, de 30 de marq, de gestió d'emergencies de les 
Illes Balears, s'han produ'¡t una serie de fets que recomanen modificar-la 
puntualment i harmonitzar-Ia amb la resta del cos normatiu del precepte que fa 
referencia a la xarxa de telecomunicacions autonomica. 

La coordinació de les emergencies i la capacitat d'integració recíproca deis recursos 
són uns deis principis basics del sistema públic de protecció civil i gestió 
d'emergencies reconeguts tant en la legislació basica estatal com en I'específica de la 
nostra comunitat autonoma. Aquests principis han de regir en totes les relacions 
entre les administracions implicades i entre aquestes administracions i el sector 
privat. 

Dins aquest sistema inspirat en la coordinació i la integració de mitjans i recursos, el 
Govern de les IlIes Balears ha de garantir la disponibilitat permanent d'un sistema 
d'emergencies integrat per tots els serveis d'urgencies i emergencies, públics i privats, 
de la nostra comunitat autonoma, sigui quina sigui I'administració o I'entitat de 
pertinenqa. Així mateix, en els casos d'activació de plans territorials o especial s 
d'emergencies, també el Govern té I'obligació de garantir el compliment d'una serie 
de mesures d'emergencies, prestacions personals, mobilització de mitjans i recursos 
disponibles, així com de difondre requeriments, ordres i instruccions que necessiten 
un sol canal de transmissió. 

L'article 7.7 de la Llei 2/1998, de 13 de marq, d'ordenació d'emergencies de les Illes 
Balears, fixa la funció de coordinació de les emergencies com a competencia del 
Govern de la comunitat autonoma, i en concret, d'acord amb I'article 23.2 
d'aquesta Llei, mitjanqant la conselleria competent en la materia, li correspon 
"assegurar" la coordinació adequada de les intervencions en les emergencies. 

La Llei 3/2006, de 30 de man;:, de gestió d'emergencies de les IlIes Balears, norma 
objecte de la reforma, també assigna com a funcions específiques de la conselleria 
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competent en materia d'emergencies "propiciar I'homogene'ització deis diferents 
setveis" -article 39.1 C-, "coordinar les actuacions deis diferents setveis 
d'emergencies" -article 39.1 f- i "exercir la superior direcció i la coordinació 
efectiva de les accions i deis mitjans d'execució deis plans de protecció civil" 
-article 42.3 j. 

Aquest deure de coordinació es veu reflectit principalment en els punts 4 i 5 de 
I'article 40 de la Llei 3/2006, de gestió d'emergencies de les IlIes Balears, amb la 
gestió integrada de les emergencies, a través del Sistema d'Emergencies de les IlIes 
Balears (SEI B-112). Aquest precepte obliga a unificar els sistemes de gestió 
d'informacio de la demanda amb la plataforma tecnologica i de telecomunicacions 
autonomica gestionada directament per la conselleria competent en materia 
d'emergencies. 

La disposició transitoria primera de la Llei de gestió d'emergencies establia un 
termini rnaxim d'un any perque tots i cadascun deis organismes i entitats afectats 
per la cóórclinació efectiva deis setveis d'emergencies i urgencies s'integrassin en la 
plataforma tecnologica i de telecomunicacions del SEIB-112, la qual cosa no ha 
passat. 

L'avan<; en la implantació de xarxes telematiques i de telecomunicacions integrades 
ha fet possible que, des que es va publicar la Llei 3/2006 fins avui, I'accessibilitat a 
aquestes tecnologies de la informació sigui una realitat operativa i no un desitjable 
model per acollseguir. 

l·': 
. L'adopció p~r part de les administracions de la tecnologia TETRA (Terrestrial 
Trunked Ra'dio en angles), que és un estandard definit per l'lnstitut Europeu 
d'Estandards de Telecomunicació (ETSI en angles), pretén racionalitzar i simplificar 
la realitat de les telecomunicacions existent en el territori de la Unió Europea. Aquest 
estandard defineix un sistema mobil digital de radio amb I'objecte d'unificar diverses 
alternatives d'interfícies de radio digitals per comunicar-se entre els setveis 
d'emergencies, sector de la seguretat pública en que les característiques de 
seguretat, fiabilitat, interoperabilitat i costs són un requeriment basic de 
funcionament. 

L'article 5 de la Llei de gestió d'emergencies estableix una serie de princlpis del 
sistema públic de gestió d'emergencies i protecció civil, dins els quals es preveu la 
garantia de disponibilitat permanent d'un sistema de gestió d'emergencies a les Illes 
Balears integrat per tots els setveis d'urgencies i emergencies públics i privats de la 
comunitat auto noma de les IlIes Balears . 

• 
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Com a co mpl eme nt d'aquesta in tegrac ió, el Govern de les IlIes Balears (m itjan<;:ant 
I'empresa púb li ca Mu lt im ed ia) ha treba ll at en la creac ió d'una xarxa digital de 
com uni cacions mobils "tetra lB " tecn icament més avan<;:ada, segura i efic ient. 

En co herenc ia amb tot el que s' ha exposat, s'afegeix un apartat 4 a I'artide 5 per 
estab lir I'ob ligato ri etat de la in tegració deis dive rsos serveis d'emergencies de les Illes 
Bale,f.rs dins e l sistema de comun icacions únic del Govern de les IlI es Balears, que es 
fara :d'acord amb la forma que s'estab leixi reglamentariament. 

Article únic , 

S'afe.\¡eix un nou apartat a I'artid e 5, I'apartat 4, amb el contingut següent: 

4. L'Administració de la Comunitat Autónoma de les !lles Balears, a través de I'órgan 
competent, establira en tot el territori una xarxa de telecomunicacions própia i única per a I'ús 
deis serveis d'urgencies i emergencies en la qual s'integraran tots els serveis, les entitats i els 
organismes públics de la comunitat autónoma amb funcions relacionades amb aquesta materia. 

La col·laboració, I'homogeneització o la integració deis serveis i grups de comunlcac/Ons 
d'urgencies i emergencies, sigui quina sigui I'administració de pertinenra, es definidl i 
formalitzara mitjanrant convenis d'adhesió. 

La consel/eria competent en materia d'emergencies identificara, proposara i administrara els 
grups de comunicacions que s'utilitzaran en la gestió de les emergencies i establira els protocols 
operatius entre les entitats o els organismes que hi intervenguin en cada caso 

Disposició final única 

Aq uesta Ll ei entra en vigor I'e nd ema d'haver-se publicat en el Butl/eU Oficial de les !lles 
Balears. 

La conse ll era d'Ad ini tracions Públiques 

M. 
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Govem de les: lIIes BaJears 

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2006, DE 30 DE 
MARZO, DE GESTiÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS 
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Exposición de motivos 

El artículo 31.11 del Estatuto de Autonomía de las IIles Balears, con la redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears, dispone que corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 
protección civil y emergencias. Se deja atrás la consideración anterior, según la cual 
la protección civil solo era una competencia ejecutiva de la comunidad autónoma, 
lo cual supone un grado más alto de asunción de responsabilidad autonómica en la 
materia. 

Desde que se publicó la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de 
las IlIes Balears, se han producido una serie de hechos que recomiendan modificarla 
puntualmente y armonizarla con el resto del cuerpo normativo del precepto que 
hace referencia a la red de telecomunicaciones autonómica. 

La coordinación de las emergencias y la capacidad de integración recíproca de los 
recursos constituyen unos de los principios básicos del sistema público de 
protección civil y gestión de emergencias, reconocidos tanto en la legislación básica 
estatal como en la específica de nuestra comunidad autónoma. Estos principios 
deben regir en todas las relaciones entre las administraciones implicadas y entre 
estas administraciones y el sector privado. 

Dentro de este sistema inspirado en la coordinación y la integración de medios y 
recursos, el Gobierno de las Illes Balears debe garantizar la disponibilidad 
permanente de un sistema de emergencias integrado por todos los serv icios de 
urgencias y emergencias, públicos y privados, de nuestra comunidad autónoma, sea 
cual sea la administración o la entidad de pertenencia. Asimismo, en los casos de 
activación de planes territoriales o especiales de emergencias, el Gobierno también 
tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de una serie de medidas de 
emergencias, prestaciones personales, movilización de medios y recursos 
disponibles, así como de difundir requerimientos, órdenes e instrucciones que 
necesitan un solo canal de transmisión. 

El artículo 7.7 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias de 
las IlIes Balears, fija la función de coordinación de las emergencias como 
competencia del Gobierno de la comunidad autónoma, y en concreto, de acuerdo 
con el artículo 23.2 de esta Ley, mediante la consejería competente en la materia, le 
corresponde "asegurar" la coordinación adecuada de las intervenciones en las 
emergencias. 
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La Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, 
norma objeto de la reforma, también asigna como funciones específicas de la 
consejería competente en materia de emergencias "propiciar la homogeneización de 
los diferentes servicios" -articulo 39.1 C-, "coordinar las actuaciones de los 
diferentes servicios de emergencias" -articulo 39.1 f- Y "ejercer la superior dirección 
y la coordinación efectiva de las acciones y de los medios de ejecución de los planes 
de protección civil" -articulo 42.3 j. 

Este deber de coordinación se ve reflejado principalmente en los puntos 4 y 5 del 
artículo 40 de la Ley 3/2006, de gestión de emergencias de las Illes Balears, con la 
gestión integrada de las emergencias, a través del Sistema de Emergencias de las Illes 
Balears (SEIB-112). Este precepto obliga a unificar los sistemas de gestión de 
información de la demanda con la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones 
autonómica gestionada directamente por la consejería competente en materia de 
emergencias. 

La disposición transitoria primera de la Ley de gestión de emergencias establecía un 
plazo máximo de un año para que todos y cada uno de los organismos y entidades 
afectados por la coordinación efectiva de los servicios de emergencias y urgencias se 
integrasen en la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones del SEI B-112, cosa 
que no ha pasado. 

El avance en la implantación de redes telemáticas y de telecomunicaciones 
integradas ha hecho posible que, desde que se publicó la Ley 3/2006 hasta hoy, la 
accesibilidad a estas tecnologías de la información sea una realidad operativa y no 
un deseable modelo por conseguir. 

La adopción por parte de las administraciones de la tecnología TETRA (Terrestrial 
Trunked Radio en inglés), que es un estándar definido por el Instituto Europeo de 
Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés), pretende racionalizar y simplificar 
la realidad de las telecomunicaciones existente en el territorio de la Unión Europea. 
Este estándar define un sistema móvil digital de radio con el objeto de unificar 
diversas alternativas de interfaces de radio digitales para comunicarse entre los 
servicios de emergencias, sector de la seguridad pública donde las características de 
seguridad, fiabilidad, interoperabilidad y costes son un requerimiento básico de 
funcionamiento. 

El artículo 5 de la Ley de gestión de emergencias establece una serie de principios del 
sistema público de gestión de emergencias y protección civil, dentro de los cuales se 
prevé la garantía de disponibilidad permanente de un sistema de gestión de 
emergencias en las IlIes Balears integrado por todos los servicios de urgencias y 
emergencias públicos y privados de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
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Como comp lemento a esta integració n, el Gob ierno de las "l es Balears (med ia nte la 
empresa púb li ca Multimedia) ha trabajado en la creación de una red d igital de 
comu ni cac iones móviles "tetra lB " técn icamente más avanzada, segura y efic iente. 

En co herencia co n todo lo exp uesto, se añade un apartado 4 a l artícu lo 5 para 
estab lecer la ob ligato riedad de la integrac ió n de los d iversos servicios de 
emergencias de las "l es Balears dentro del sistema de comunicaciones único del 
Gobierno de las I" es Balears, que se hará de acuerdo co n la forma que se estab lezca 
reglamentariamente. 

Artículo único 

Se añade un nu evo apartado a l artícu lo 5, el apartado 4, con el co ntenido sig uiente: 

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de las /lles Balears, a través del órgano 
competente, establecerá en todo el territorio una red de telecomunicaciones propia y única para 
el uso de los servicios de urgencias y emergencias en la cual se integrarán todos los servicios, 
entidades y organismos públicos de la comunidad autónoma con funciones relacionadas con esta 
materia. 

La colaboración, homogeneización o integración de los servicios y grupos de comunicaciones de 
urgencias y emergencias, sea cual sea la administración de pertenencia, se definirá y formalizará 
mediante convenios de adhesión. 

La consejería competente en materia de emergencias identificará, propondrá y administrará los 
grupos de comunicaciones que se utilizarán en la gestión de las emergencias y establecerá los 
protocolos operativos entre las entidades u organismos que intervengan en cada caso. 

Disposición final única 

Esta ley entra rá en vigor el día s ig uiente a l de su publicación en el Boletín Oficial de las 
/lles Balears. 

Palma, 2 de mayo de 2, 14 
: ~ 

La co nsejera de Ad mr i traciones Púb li cas El presidente 

amó n Bauzá Díaz 
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Govern de les IlIes Balears 

PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 3/2006, DE 30 DE 

MAR<;:, DE GESTIÓ D'EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS 

(aprovat pel Consell de Govern en la sessió de dia 2 de maig de 2014) 

ANTECEDENTS NORMATI US 

• Estatut d'autonomia de les I!les Balears (art. 31.11). 

• Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil. 

• Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la norma basica de 

protecció civil. 

• Reial decret 903/1997, de 16 de juny, pel qual es regula I'accés, mitjanc;ant 

xarxes de telecomunicacions, al servei d'atenció de cridades d'urgencia 

mitjanc;ant el número telefonic 112. 

• Llei 2/1998, de 13 de marc;, d'ordenació d'emergencies de les I!les Balears. 

• Decret 80/1990, de 6 de setembre, de creació del Centre de Coordinació 

Operativa de Protecció Civil del Govern de les Illes Balears. 

• Decret 50/1998, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Pla Territorial de les Illes 

Balears en materia de Protecció Civil (PLATERBAL). 

• Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes 

de la Llei d'ordenació d'emergencies de les Illes Balears. 

Parlament de les Illes Balears
RGE: 5090/2014  -  09/05/2014 13:11



Parlament de les Illes Balears
RGE: 5090/2014  -  09/05/2014 13:11



~ Govern 
. . .' de les lIIes Balears 

Institut Balear de la Dona 

És Fotocopia ftdel i exacta de 
I ongll1al a que es reFereix. 
Pal ma, .. .. 2 ./1.¿ 

Exp.: IBO 86/ 2014 IG El fu ; na . óe"",-rs-''"''/e''';· ........ 
Document: inform e d'impacte d i! J.0(<:'> <t~ 
Em issor: IBO/MJA O 'l> 
Sol·lici tanc: Conselleria d'A ~ 

~ 
~ 

~">' ~ 

Informe sobre I'impacte de genere de l' Avantprojecte de Uei de modiñcació de • d~d",,",,,,,,,o.'~ 
Uei 3/2006, de 30 de mar~, de Gestió d'Emergencies de les lIIes Balears 

En data 10 d'abril de 2014 (RS de la CAP núm. 2480/ 2014 de 10/ 04/ 2014 i RE a 
I'IBD núm . 853 d'11 / 04/ 2014), la secretaria general de la Conselleria 
d'Administracions Públiques va sol ·l icita r a l' lnstitut Balear de la Dona I'informe 
sobre I'impacte de genere de l'Avanrprojecte de Uei de modificació de la Uei 
3/ 2006, de 30 de mars:, de Gestió d 'Emergencies de les IIles Balears, en virtut de 
I'anicle 7.g) de la Uei 12/ 2006, de 20 de setembre, per a la dona, per la qual cosa 
s'emet aquest informe. 

1. Revisió delllenguatge 

Pel que fa a la utilització del Ilenguatge, d'acord amb les indicacions de les 
resolucions 14.1 de 1987 i 109 de 1989 de la UNESCO; la Recomanació núm. 
R(90) 4 de 1990 del Consell d'Europa; la Uei organica 3/ 2007, de 22 de mars:, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes (article 14.11 sobre la implantació d 'un 
Ilenguatge no sexista a I'ambit administratiu com a criteri d'actuació general deis 
poders públics), i la Uei 12/ 2006, de 20 de setembre, per a la dona (article 58, 
sobre I' ús no sexista del lI enguatge i la utilització de te rmes que no suposin una 
d iscriminació per raó de genere i vulnerin el principi d'igualtat d'oportunitats) , 
s'ha observat un ús adequat del Ilenguatge i, per tant, no es fa cap proposta de 
modificació en aquest sentit. 

2. Revisió del contingut 

2.1. Consideracions jurldiques 

Entre d ' altres: 

a. Convenció sobre I'eliminació de totes las formes de discriminació contra la 
dona, aprovada por l'Assemblea General de Nacions Unides en desembre 
de 1979 i ratificada per Espanya. 

b . En els articles 2 i 3 del Tractat de la Comunitat Europea es formalitza el 
compromrs d ' integració en I'ambit europeu de I' anomenada 
transversCllitzClci6 de genere, en establir explrcitament que "la Comunitat s'ha 
de fixar I'objectiu d'eliminar les desigualtats entre I'home i la dona i 
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promoure'n la igualtat", entre les tasques i els objectius de la Comunitat. -d",;o;,"'" 

c. Els articles 21 i 23 de la Carta de Drets Fonamentals. 

d. La Comunicaci6 de la Comissi6 Europea COM (96) 67 final, de 21 de 
febrer de 1996, disposa que s'ha d 'integrar la igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones en el conjunt de les polrtiques i les accions comunitaries. 

e. L'article 14 de la Constituci6 espanyola assenyala el dret a la igualtat i a la 
no discriminaci6 per ra6 de sexe. A més, I'article 9.2 estableix l'obligaci6 
deis poders públics de "promoure les condicions per a que la Ilibertat i la 
igualtat de I'individu i deis grups en que s'integra sigu in reals i efectives; 
remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar 
la participaci6 de tots els ciutadans en la vida polrtica, econbmica, cultural 
¡social" . 

f. La Llei organica 3/ 2007, de 22 de mar~ , per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

g. L'article 17.2 de l'Estatut d'autonomia de les IIles Balears disposa: 

"Les administracions públiques, segons la Carta de Drets Socials, vet/laran en tot 
cas perque les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, 
social, familiar i pol(tica sense discriminaci6 de cap tipus, i garantiran que ho facin 
en igualtat de condicions. A aquests efectes es garantira la conciliaci6 de la vida 
familiar i laboral." 

h. La Llei 5/ 2000, de 20 d'abril, de l'lnstitut Balear de la Dona. 

1. La Llei 12/ 2006 de 20 de setembre, per a la dona i en concret el seu article 
7 g que estableix que: 

"En els projectes de /lei presentats al Parlament de les lIIes Balears i en totes les 
normatives dictades per les distintes administracions, s'adjuntara un informe 
sobre el seu impacte de genere, elaborat per l'lnstitut Balear de la Dona." 

J. La Llei 4/ 2001, de 14 de mar~, del Goyern de les IIles Balears, regula 
l'obligaci6 de que, per ser aproyats, tots els projectes de disposicions han 
d'estar sotmesos preceptiyament als info rmes del Consell Consultiu i a ltres 
brgans de consulta i assessorament, en els casos que preyeu la legislaci6 
que els regula. 
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2.2. Am\lisi contextual 

Constitueix I'objecte de la modificació afegir un 
3/2006, per establir I'obligatorietat de la integració deis diferents 
d'emergencies de les II les Balears dins el sistema de comunicacions únic de l 
Govern de les IIles Balears, que es desenvolupara de forma reglamentaria. 

En la redacció de la norma no s'ha detectat cap situació de desigualtat per 
qüestió de genere, i es considera que la seva aplicaci6 no produira efectes 
diferenci adors sobre les dones i els homes, ni incidira en la possible situació de 
desigualtat en que es trobin. 

Per tot aixb, no es considera necessari continuar amb les passes següents 
d'elaboració de I'informe d'impacte de genere. 

Aquest és el criteri de la tecnica que subscriu, sotmes no obstant a qualsevol altre 
millor fonamentat. 

Palma, 11 d'abril de 2014 
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Memoria de I'anillisi de I'impacte normatiu de l' Avantprojecte de Llei de 
modificació de la Llei 3/2006, de 30 de marso, de gestió d'emergencies de les 
IlIes Balears 

Aquesta memoria es redacta de conform itat amb el que disposen els artides 13 
i 42 de la Llei 4/ 20 11, de 31 de mar):, de bona administració i del bon govern 
de les Illes Balears, si bé, i tenint en compte que en la data de la seva redacció 
no s'ha determinat encara el contingut i el sistema d'e laboració i de gestió de 
la mateixa per Acord del Consell de Govern, es tindra en compte, aixr mateix, 
I'estructura estab lerta en les Instruccions sobre el procediment per a I'exercici 
de la iniciativa legislativa del Govern aprovades pel Consell de Govern en data 
28 de desembre de 2004. 

Respecte a les accions de consu lta i participació ciutadana, indicar que 
d'acord amb les instruccions citad es, es donara tramit d'audiencia a través 
d'organ itzacions i grups representatius d'interessos economics i socia ls. 

1 ,,- lustificació de I'oportunitat de la regulació 

Objectius d'interes general que es pretenen aconseguir: 

La creació d ' un servei públic eficas: capas: de garantir la gestió de les 
emergencies a la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears ha estat un deis 
objectius que reflecteixen el compromrs de l'Administració per respondre als 
manaments dictats per la normativa basica estatal, referits a materies tan 
sensibles com les que incideixen directament sobre els drets capitals en el 
nostre ordenament jurrdic, que cristal·litzen en el reconeixement del dret a la 
vida, la integritat frsica i el medi ambient, tal com estableix, entre d'altres, 
I'artide 1 S de la Constitució espanyola. 

La planificació de les situ acions de risc que poden afectar el territori de les Jl les 
Balears ha constitu'it el primer instrument per estab lir els mecanismes 
d'actuació prefixats per les admi nistracions davant situacions de risc sobtades 
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en les qua ls es troben en perill la vida de les person es, els seus bens i 
a mbi ent. La protecci ó d 'aq uests drets fon amenta ls s'ha d 'asso lir 
necessitri ament, un co p dissenyats els pl ans d'emergencia, mltF n ~a n t 

p rocedi ments de coo rdin ació i o rdenació, ta l com especifi ca la Ll ei 2(1985, de 
21 de gener, de protecció civil. 

La coordinació de les emergencies i la capac itat d ' integrac ió recfp roca deis 
recursos, són un s deis prin cip is bitsics de l Sistema Públ ic de Protecció Civil i 
Gestió d' Em ergencies reconeguts tant a la legislac ió bitsica estat al com a 
I'específi ca de la nostra com uni tat a utono ma. Aquests ha n de regir en totes les 
relacions entre les administ rac ions implicades, i entre aq uestes i el secto r 
privat. 

Din s aquest sistema inspirat en la coo rd inació i integrac ió de mitjans i 
recursos, el Govern de les IIl es Ba lears ha de gara ntir la di spo ni bili tat 
perma nent d'un sistem a d 'e mergencies integrat per a to ts els serveis 
d 'urgencies i emergencies, públics i privats, d e la nostra co mu nita t a utonoma, 
q ua lsevo l q ue sigui l'Ad ministració o I'entitat de pe rtin e n ~a. Aixr mate ix, en els 
casos d'activació de p la ns te rrito ri als o especials d 'emergencies, tam bé el 
Gove rn té I'obl igació de garantir el com pliment d' un a serie de mesures 
d'emergenc ies, prestacions perso na ls, mob ili tzació de mi tjans i rec ursos 
dis po nib les; aixr com de d ifo ndre req uerim ents, ordres i instru ccio ns q ue 
necessiten un so l canal de transmiss ió de les mate ixes. 

Un deis elements cl aus per establir la impl antaci ó efectiva d eis pl a ns 
d 'emergencia i un a coordinac ió entre els dive rsos nivells i grups que hi 
intervenen és d isposar d 'un sistem a de comuni cacions robu st que garante ixi la 
co mun icac ió en tot el te rri to ri i a mb uns nivells de qualita t d ete rmin ats. 

L'ava n ~ en la im plantació d e xarxes telemittiqu es i de tel eco mu nicacions 
integrades, ha fet possi bl e q ue des d e la publ icació de la lI ei 3(2006 fi ns avui , 
I'accessibilitat a aq uestes tecno logies· de la in fo rm ació sigui un a realita t 
operativa i no un desi tjable mo del a aco nsegui r. 
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En aquest sentit, el govern de les IlI es Balears ha estat treballant en la creació 'o':.tdmi, i,,"¿'oo' 

d 'una Xarxa de radiocomunicacions digitals, financ;:ada pel "Pla Avanc;:a" 
europeu, mitjanc;:ant I'empresa Multimedia de les IIles Balears S. A (MIBSA) . 

Per tal d'implantar la utilització d'aquesta xarxa autonomica per tots els serveis 
d'urgencies i emergencies, és necessaria la modificació de la norma de 
referenc ia, concretament afegin t un nou punt a I'articl e 5, que estableix els 
principis del s istema públic de gestió d'emergencies i protecció civi l, ja que la 
integració d in s aq uesta xarxa de tots els serveis d'emergencies i urgencies, esta 
íntimament relacionada amb els principis regulats a aquest article. Mitjanc;:ant 
la modificació d'aquest article, és pretén donar un a passa més i que aq uesta 
"integració" es converteixi en una realitat. D'aquesta forma, tots els serveis 
d.'emerg~l1 .ci~s quedaran in tegrats en aquesta xarxa, la qual cosa donara un 
plus d'eficacia a la gestió de les emergencies. 

Fonaments jurídics competencia/s 

La Constitució espanyola, en el seu article 9.2, disposa que co rrespon als 
poders públics promoure les cond icions per a que la Ilibertat i la igualtat de 
I' individ u i deis grups socia l sigu in reals i efectives; remoure els obstacles que 
impedissin o dificultin la seva plenitud i fac ilitar la participació de tots els 
ciutadans a la vid a polftica, economica, cultural i socia l. 
Així mate ix, I'article 15 de la constitució espanyola estable ix I'ob ligació deis 
poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat fís ica, com a primer i 
més important de tots els drets fonamentals. 

L'exercici de la iniciativa de la potestat legis lativa atribuida a l Govern de les IlI es 
Balears esta expressament reconegut a I'article 47.1 de l'Estatut d'Autonomia 
de les IIl es Balears, segons la redacció que en fa la Ll ei organica 1/2007, de 28 
de febrer, quan estab leix "La iniciativa per a I' exe rci ci de la potestat legislativa 
co rrespon als diputats i a l Govern de les II les." 

Així mateix, la Llei 4/2001, de 14 de marc;:, del Govern de les IIl es Balears, 
regul a en els articles 35 i següents la in iciativa legislativa atribuid a a I'executiu 
balear. 
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La protecci6 civil es una competencia concorrent entre l'Estat i les com unitats 
autonomes, tal com ha declarat el Tri bu nal constitucional a les sentencies 
123/1984, de 18 de desembre, i 133/1990, de 19 de juliol, aixf co m també ha 
quedat manifestat a I'article 2.1 de la Ll ei estatal 2/1985, de 21 de gener, de 
Protecci6 civil , que d iu que la competencia en materia de protecció civil correspon a 
I'Administració civil de I'Estat i ens els termes establerts a aquesta L/ei a la resta de les 
administracions públiques. 

Amb la publicaci6 de la Ll ei Organica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de 
l'Estatut de les /l les Balears (Lle i organica 2/1983, de 25 de febrer, pe l qual 
s'aprova l' Estatut d'Autonomia de les IlI es Balears) les competencies de 
protecci6 civil I emergencies es cons id eren al mateix nivell que les 
estructu radores de l'Estat Autonomic . És per aquest motiu q ue ara es troben 
incard inades d in s el punt 11 de I'article 31, el qual enumera les competencies 
de desenvolupament legislatiu i execuci6, deixant enrere I'anterior 
consideraci6, per la q ua l la protecci6 civi l només era una competencia 
executiva de la com unitat autonoma; la qual cosa su posa, com no podia ser 
d'una altra ma nera, un major grau d'assumpci6 de responsabilitat a utonom ica 
en la materia. 

Per tant, queda ciar que la co munitat a utonoma de les /ll es Balears té 
competencies en materia de protecci6 civil , especialment per a l'elaboraci6 deis 
corresponents plans de prevenci6 de ri scs i per la coordinaci6 i d irecci6 
efectives deis p rocediments eo rresponents. 

A la Llei 2/1998, de 13 de mar~, d'Ordenaci6 d'Emergeneies de les /ll es 
Balears, es fitxa la funci6 de coordinaei6 de les emerge ncies com a 
competencia del Govern de la eo muni tat a uto noma (articl e 7.7) i en concret, 
mi tj a n ~a nt la conselleria com petent en la materia, li correspon "assegurar" 
I'adequada coordinaci6 de les intervencio ns en les emergencies (article 23.2). 

Tam bé la Ll ei 3/2006, de 30 d e mar~, objecte d 'aq uesta reforma, assigna com 
a funcions especifiques de la conse ll eria competent en materia d'emergencies, 
les de "propiciar l'homogeneItzaei6 deis d iferents serveis" -punt e) de I'articl e 
39- la de "coordinar les actuac ions deis diferents serveis d'emergencies" -punt 
f) del mateix article- i la de "exercir la supe rior direcci6 i la coordinaci6 efectiva 
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I'artide 42.3. 

Aquest deure de coordinació es veu principalment reflectit a la Llei 3/2006 de 
gestió d'Emergencies de les IlI es Balears, amb la gestió integrada de les 
emergencies, a través del Sistema d'Emergencies de les IIles Balears (SEIB-112). 
Aquesta funció obliga a unificar els sistemes de gestió de la demanda amb les 
plataformes tecno logiques i de comunicacions autonom iques gestionades 
directament per la conselleria competent en materia d'emergencies (artide 40 
punt 4 i S). 

En relació a la competencia per a I'impuls d'aquesta iniciativa, I'apartat 9 de 
I'artic/e 2 del Decret 6/2013, de 2 de maig, del President de les IlI es Balears, pel 
qual s'estableixen les competencies i I'estructura organ ica basica de les 
conse ll eries de l'Adm ini stració de la Comunitat Autonoma de les IlI es Balears, 
atorga a la Conselleria d'Administracions Públiques, mitjan¡;:ant la direcció 
general d'lnterior, Emergencies i Justfcia, les competencies en materia 
d'emergencies i protecció civil , que constitueix el substrat material d'aquesta 
norma que es pretén modificar. 

2.- AdeQuació de les mesures proposades als fins perseguits: 

Des de la publicació de la Llei de 3/2006, de 30 de mar¡;:, de Gestió 
d'Emergencies de les IIles Balears, s'han produ'it una serie de fets que 
recomanen la modificació puntual; a ixí com I'harmonització amb la resta del 
cos normatiu del text que fa referencia a la xarxa de telecomunicacions 
autonomica. 

D'una banda, com ja s'ha senyalat al punt anterior, la Llei 2/1998, de 13 de 
mar¡;:, d'Ordenació d'emergencies fixa la funció de coordinació de les 
emergencies com a competencia del govern, per la qual cosa ha d'assegurar 
I'adequada coordi nació de les intervencions i propiciar I'homogene'ització deis 
diferents serveis. 

Així mateix, la Llei 3/2006, de gestió d'Emergencies de les IIles Balears estableix 
I'obligació d'unificar els sistemes de gestió de demanda amb les plataformes 
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tecnologiques i de comu nicacions auto nom iques gestionades d irectament p :; d_ dm ;"is~'~ 
la conselle ria competent en materia d'emergencies. 

La disposic ió tran sitoria primera de la lI ei de gestió d'emergencies establia un 
termini maxim d'un a ny, per a que tots i cadascu n deis o rganismes i entitats 
afectad es per la coord inació efectiva deis serveis d'emergencies i urgencies 
s'integressin a la plataforma tecnologica i de telecomunicacions del SEIB-1 12, 
la qual cosa no ha succe'it. 

O'altre banda, I'avan ~ en la implantac ió de xarxes te lematiques i de 
teleco mun icacions integrades, ha fet poss ible que des de la publicació de la Il ei 
3/2006 fins avui, I'access ibili tat a aquestes tecnologies de la informació sigu i 
un a rea li tat operativa i no un desitjable model a aconsegu ir. 

Aixr mateix, no té sentit que la hi potetica integració funcional, quedi 
suped itada a la diversitat i d inam isme deis plans d'emergencia, que poden 
estab lir graus diferents de consol id ació d'aquesta ob ligac ió . I sr te sentit la 
remissió a un únic reglament de dese nvolupament que estable ixi els 
procediments per dur-ho a terme. 

Finalment, des d el punt de vista p roced imental, ca l senyalar que 
I'avantprojecte de Ilei que acompanya aquesta memoria forma part de la 
ini ciativa legislativa del Govern, i s'ha d'aprovar en primera instancia pel 
Conse ll de Govern , el qual remetra el projecte de Ile i a l Parlament de les Ill es 
Balears per a la seva ap rovació, tot d'acord amb el que disposa I'article 36 de 
la L1 ei 4/2001, de 14 de mar~, del Govern de les IIl es Balears. 

Aquest Avantprojecte de modificació conté una exposició de motius i un article 
únic, en el que s'afegira un punt "4" a I'article 5 de la norma de referencia, I 

una Oisposició final úni ca que fa ra referencia a I'entrad a en vigo r. 

En seu parlamentaria, s'haura de seguir el procediment establert e I'efecte en el 
Reglament del Parlament, i caldra so l·li cita r la seva tramitació pel p rocediment 
de lectura única,. pels motius prevists en I'articl e 145 del Reglament, en atenció 
a la seva simplicitat de formulació. 
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L'Avantprojecte de decret que es proposa ap rovar, en I'exercici de la 
competencia de desplegament legis latiu i execució en materia de protecció civil 
i emergencies en I'ambit substantiu de competencies de la comunitat 
autonoma, d'acord amb I'estab lert en I'artide 31 .11 de I'Estatu t d 'Auto nomi a 
de les IlI es Balears, segons la redacció q ue en fa la Ll ei organica 1/2007, de 28 
de febrer; s' insere ix en el marc no rmati u següent: 

En I'ambit de l'Ad ministraci ó Genera l de l'Estat: 

Llei 2/1985, de 21 de ge ner, protecció civil . 
Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la norma basica de 
protecció civil. 
Reial Decret 903/1997. De 16 de juny, pel qual es regula I'accés, mi tjanc¡:ant 
xarxes de telecomunicacions, al servei d'atenció de cridades d' urgencia 
mi tjanc¡:ant el número 112 (BOE nO 153, 27-Jun-1997) 

En I'ambit de la Com unitat Autonoma de les IlI es Ba lears: 

Decret 80/1990, de 6 de setembre, de creació del Centre de Coordinació 
Operatiu de Protecció Civil del Govern de les IlI es Balears. 
Decret 76/1997, de 6 de juny, pel qual s'assignen fun cio ns a l Servei 
d'Emergencies. 
Llei 2/1998 de 13 de marc¡: d'ordenació d 'emergencies de les IlIes 
Balears. 
Modificació de la Llei 2/1998 mitjanc¡:a nt Llei 10/2003, de 22 de 
desembre de mesures tributaries i administratives. 
Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qu a l es despleguen determinats 
aspectes de la Il ei d'ordenació d'em ergencies a les IlI es Balears. 
Decret 44/2003, de 2 de maig, pel qu a l s'aprova el reglament de 
vo luntaris de Pro tecció Civil de les IIles Balears. 
Llei 3/2006 , de 30 de marc¡:, de Gestió d'Emergencies de I~ Balears. 
Decret 50/1998, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Pla I'¡:erritorial de les 
IlIes Balears en materia de Protecció Civil (PLATERBAL) 
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Deeret 74/2004, de 30 de juliol, pe l qual s'estab leix el termini maxim per 
a I'ap rovació deis plans territorial s a que fa referencia I'artide 4.2 de l 
PLATERBAL. 
Decret 82/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Especial per fer 
front al risc per transport de mercaderies perilloses (MERPEBAL). 
Decret 39/ 2005, de 22 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Especial per fer 
front a l risc sfsmic (GEOBAL) . 
Decret 40/ 2005, de 22 d'abril, pel qual s'aprova el Pla especial per fer 
front al risc d ' inundacions (INUNBAL). 
Decret 4 1/ 2005, de 22 d 'abril , pel qual s'aprova el Pl a especial per fer 
front al rise d'incendis forestals ( INFOBAL). 
Decret 106/2006, de 15 de desembre, mitjans:ant e l qual s'aprova el pla 
especial per fer front al risc de fenomens meteoro logics adversos 
METEOBAL 
Decret 126/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Especial 
de Contingencia per Contaminació Accidental d'aigües Marines de les 
III es Balears (CAMBAL). 

Les disposicions abans esmentades resten vigents ates que únicament 
resultaran afectades en la mesura en que la disposició que es proposa es 
desplegui reglamentariament, excepte pel que fa a I'artide 5 de la Ll ei 3/ 2003, 
de 30 de mars:, de gestió d'Emergencies de les III es balears que resultara 
modificat per aquest avantprojecte. 

4.- Estudi economic 

L'artide 42 de la Llei 4/2011, de 31 de mars:, de la bona ad ministració i de l 
bon govern de les III es Balears, estableix en el seu punt primer que 
"L'Admin istraci6 de la comunitat autonoma de les IlI es Balears ha de verl lar 
per la cultura de la qualitat normativa. En aquest sentit, per iniciar el procés 
d'elaboració d'avantprojectes de lIei, és requisit previ presentar una analisi 
d'impacte normatiu mitjans:ant un estudi rigor6s de les conseqüencies per a la 
societat, espeeialment les economiques, d'aplicar una determinada norma, 
com també les possibles a lternatives a aquesta norma i les conseqüencies 
economiques derivades de la seva aplicació. 
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Aixf mate ix, el punt qu art de I'esmentat arti cl e di sposa que "Aquesta memo ria ~d",,",,t""O 
ha de fer referencia a crite ri s de simpli ficació i de redu cció de carregues 
ad ministratives i valo rara I'o portunitat de simplificació i de redu cció de 
carregues admi nistratives i va lo rara I'oportuni tat de la proposta, I'i mpacte 
econo mic i p ress upostari, I'im pacte sob re els secto rs, col· lectius o agents 
afectats per la no rm a, inclos I'efecte sob re la co mpetencia, les acci o ns de 
co nsulta fetes i les accio ns de pa rticip ació ciutadana desenvo lup ades, entre 
al tres cri teri s qu e garanteixin qu e les no rm es qu e s'han d 'aprovar só n 
necessaries, amb o bjecti us cl a rs, proporcionades, efi caces, access ibl es i 
transparents." 

Per tant, és evident qu e en aq uest punt de la memo ri a d'anali sis d' impacte 
no rm ati u s' ha n d 'ana litzar d ive rses qü estio ns eco no miq ues . Aixf, es deuen 
anali tzar les co nseqü encies derivades de I'ap licació de la Il ei (article 42. 1) , 
I' impacte eco nom ic i pressuposta ri , I' impacte so bre els secto rs, co l·lectius o 
agents afectats per la no rma, incl ús I'efecte so bre la co mpetencia (article 
42.2). 

Aixf, cal dedu ir qu e en el cas que ens ocupa, to t i qu e, mitj an-;:ant la 
modificació no rm ativa, s' integra ran to ts els se rveis afectats a la xarxa de 
comunicacio ns d'emergenci es (TETRAIB), I'estudi eco nomi c de l cost qu e 
suposara aq uesta integració s'haura de realitzar a poste ri o ri, qu an es 
desenvo lu pi reglamentariament la fo rma i el p rocediment en que es real itzara 
aq uesta integrac ió. 

D'aco rd amb I'articl e 42.3 de la Ll ei 4/ 2001 , en els casos de creació de no us 
serveis o de mod ifi cació de is existents, ha d' aj un tar-se la pro posta d 'un estudi 
del cost i del fin a n-;:ament de la nova organi tzació. 

S.- Estudi de les carregues administratives 

No és necessa ri I'estudi de les ca rregues administratives previst en I'article 42. 2 
de la Llei 4/2 00 1, ates qu e la d isposició pro posada no imp lica cap carrega en 
relació amb I'administració i les persones interessades, sense perjud ici de que 
sigui objecte d'estudi en el posteri o r desenvo lupament reglamentari . 
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Per finalitzar, i des de l punt de vista de I'eventual impacte per raó de l genere, és 
cert que la norma projecra a no té cap in cidencia efectiva, sense perjudici de 
I' informe que, previa merÍr a I'aprovació del projecte de lIei, emeti l' Institut 
Balear de la DOJla ' d' a rd a mb I'article 7 de la Ll ei 12/ 2006, de 20 d e 
desembre, per ' la Don . 

Ma rTatxí 2 de jUl de 2013 

El di · cto r gen e~' lnterior , Emergencies i Just(c ia 

S >rgi T · 
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Informe relatiu a les al·legacions efectuades al tramit d'audiencia e informa ~ ' A 00'· 

'"1drn oP 
pública de l' Avantprojecte de Llei------, de --------de modificació de la Llei " ," 
3/2006, de 30 de mars:, de Gestió d'Emergimcies de les lIIes Balears. 

Antecedents 

1. D'acord amb els articl es 43.1 b l, 44 i 45 de la Ll ei 4/2001 de 14 de mar~, 

del Govern de les ril es Balears, l'Avantprojecte de Llei ha estat sotmes a 
tram it d'audiencia i de informació pública a tots els organismes interessats. 

2. D'acord amb les al· legacions rebudes deis diferents organismes, s'ha de fer 
les següents: 

Consideracions 

Ates que mitjans:ant aquest avantprojecte de Llei es modifiquen dos textos 
lega ls, i tenint en compte que s'acceptara una de les al.legacions rebudes 
referida a tramitació separada de les dues modificacions, tal com es veura més 
endavant, aquest informe fara referencia a les al.legacions referides a la 
modificació de la Llei 3/2006, de 30 de mars:, de gestió d'emergencies de les 
riles Balears, essent les al ·legacions referides a la modificaci ó de la Llei 4/2013, 
de 17 de julio l, de coordinació de policies locals de les IlIes Balears objecte 
d'un altre informe. 

1. AI·legacions referides a la modificació de la Llei 3/2006, de 30 de marso, 
de Gestió d'Emergencies de les lIIes Balears. 

1 l AI·legacions del Servei d'Ocupació de les IlI es Balears. 

En data 24 de gener de 2014, va tenir entrada al registre de la Conselleria 
d'Administracions Públiques escrit d'al.legacions a I'esborrany d'Avantprojecte 
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de Ll ei de modificació de la Llei 3/2006, de 30 de mar~, de 
d'emergencies de les IIl es Balears, amb les següents observacions: 
( .... 2. El Trtol de l'Avantprojecte de I/ei fa referencia únicament i exclusivament a la 
modificació de la L/ei 3/ 2006, de 30 de mar~, de Gestió d'Emergencies de les /l/es 
Balears, desplegant I'article únic de I'avantprojecte de I/ei la modificació puntual i concreta 
de la I/ei d'emergencies ordinaria (article 5) 

Tenint en compte aquest fet, i analitzant el contingut de la disposició final primera de 
I'avantprojecte, pareix que s'utilitza la I/ei que es pretén aprovar per modificar una altra 
disposició de rang legal mitjan~ant la inserció d'una disposició final, el títol de la qual fa 
referencia a la modificació de la L/ei 4/ 2003, de 17 de juliol, de coordinació de policies 
locals de les l/les Balears (i modifica els articles 8 i 22 del cos legal abans esmentat). 

Ates I'exposat i d'acord amb una pura i estricta tecnica legislativa, no procedeix utilitzar la 
tramitaci6 d'una I/ei ordinaria per modificar una altra I/ei que no sigui la de I'objecte de la 
principal, és a dir, la que d'acord amb el trtol regula una materia concreta que en el cas 
que ens ocupa, és la I/ei d'emergencies de les /l/es Balears . 

... Es proposen les següents mesures: 
1. Redactar un text definitiu de I'avantprojecte de I/ei que faci referencia única i 
exclusivament a la modificaci6 de la L/ei 3/ 2006, de 30 de mar~, de gestió 
d'emergencies de les /l/es Balears. 
2. Suprimir de I'exposició de motius qualsevol referencia justificativa relativa a la 
modificaci6 de la L/ei 4/ 2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals de 
les !lles Balears 
3. Suprimir la disposició primera del text definitiu de I'avantprojecte de I/é.] 

» En vista de lo anterior, i encara que la tramitació de la modificació de 
dos textes legals en un mateix avantprojecte de Llei obe'ia a raons 
d'economia processal (els serveis encarregats de les materies a que es 
referien ambdues modifi cacions formen part de la mateixa direcció 
general), per coherencia amb la tecnica legislativa, entenem que és cert 
que "no procedeix utilitzar la tramitaci6 d'una I/ei ordinaria per modificar una 
altra I/ei que no sigui la de I'objecte principal". 

Página 2 de 19 

Parlament de les Illes Balears
RGE: 5090/2014  -  09/05/2014 13:11



~s fotocopia fidel i exacta de 
I onglnal a que es refereix. 

EPI~ma'H ¿/r.I . ál ··.", .. , .. "., 
rune/on 

.:::::::¡.'-I------ 7~e les '" • 

• " , . U.m ~ /Oil\ 
<:J .. 
~ o o . 

~ i 
Per tant, s'accepten les al.legacions efectuades pel Servei d 'Ocupació de ~ l ' 
I"es Balears, i per tant, el texte definitiu que s'esta tramitant fara referenci • <1~d_ . . ,,,O"'' 
única i exclusivament a la modificació de la Llei 3/2006, de 30 de mars:, de 
gestió d'emergencies de les I" es Balears, i es suprimira de I'exposició de 
motius qualsevol referencia relativa a la modificació de la Llei 4/ 2013, de 
17 de juliol, de coordinació de po li cies locals de les IIles Balears, aixf com 
també sera suprimida la disposició final primera del text definitiu de 
I'avantprojecte, tot aixo sense perjudici de que aquesta modificació (de la 
Llei 4/ 20 13, de 17 de juliol) sigui tramitada a un altre Avantprojecte de "ei. 

2) AI·leQacions de Delegació de Govern de les I"es Ba lears. Direcció General de 
Protecció Civil i Emergencies 

En data 30 de gener de 2014 va tenir entrada un ofici de 24 de gener de 2014, 
mitjans:ant el qual ens tras"adaren les observacions efectuad es per la Direcció 
General de Protecció Civi l i Emergencies de l Ministeri de l'lnterior i per la 
"Abogada del Estado en las Jlles Balears" 

D'acord amb I'escrit de la Direcció Genera l de Protecció Civil i Emergencies del 
Ministeri de l'lnterior " En el apartado 4 del articulo 5 de la Ley vigente se dispone el 
despliegue de una red de telecomunicaciones propia de la Comunidad Autonoma en la que 
se integraran, mediante convenio de adhesión que corresponda, todas las entidades u 
organismos públicos de dicha Comunidad Autónoma. No incluye en esa integración - que 
persigue una reducción económica a largo plazo- a Servicios de los Consells y de los 
Ayuntamientos y será opcional para las redes de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del 
Estado que actuan en ese territorio. 

Para el caso de que se decidiera la interconexión de las redes- que no integración de redes 
de cobertura nacional en otras que sólo operan en una parte del territorio nacional, 
técnicamente muy problematica-, se aseguran unas pasarelas que posibilitan el objetivo de 
intercomunicacion eficaz en los casos de emergencias, como se deduce de la aclaración que 
se dio en el Pleno del 01/09/2013 y que responde mejor a lo que permite el ordenamiento 
jurfdico. 
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OavI 

objetar a la modificación del artfculo 5 de la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de Gestión </.. dm¡'i"""o 

emergencias, en los términos propuestos" . 

L'escrit d'alegac io ns referit va acompanyat d'un informe de l'Advocada de 
l'Estat en el qual cal destacar " Entiende esta Abogada del Estado que, la redacción 
del apartado 4 del artfculo 5 de la Ley 3/ 2006, es conforme con la competencia bdsica del 
Estado, en particular con su Ley 2/ 1985, siempre que se enmarque dentro de la 
competencia propia de la protección civil de la Comunidad Autónoma, debiendo quedar 
supeditada esta competencia autonómica a la bdsica estatal ya la concreta competencia de 
protección civil del Estado en los supuestos en que proceda, debiendo prevalecer en la 
aplicación de dicho apartado de nueva redacción el artículo 2 transcrito, así como los 12 y 
13 de la misma Ley". 

~ Una vegada a nal itzat I'article 2 de la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre 
Protecció Civil citat per l'Advocada de I'Estat, referit a la competencia 
en materia de protecció civi l i a la participació de les Forces i Cossos de 
Seguretat i a les Forces Armades, i els articles 12 i 13 citats, refe rits 
respectivament a la facultat de demanar informació i I'obligació de 
subm ini strar-la, i a I'ap li cació de is plans d'emergenc ia i mobilització de 
recursos, cal senyalar q ue, o bviament, totes les actuac ions en materia 
d'emergencia ha n de respectar la distribució de competencies 
establertes a la normativa ap licable, entre les qua ls esta la Ll ei 2/1985, 
de 21 de gener de Protecció Civi l. No o bstant, aquestes observac io ns no 
tenen relació amb el contingut de I'article objecte de modifi cació. 

3) AI·legacions de Vicepresidencia i Consell eria de Presidencia: 

En data 21 de gener de 2014, va tenir entrada al registre de la Conse ll eria 
d 'Administracions Públiques, un informe del Departament jurídic de la 
Vicepresidencia i Conselleria de Preside ncia en el qual fan les consideracions 
que es resumeixen a co ntinuació: 
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"Ates que fina/ment aquest avantprojecte de I/ei no només modifica la I/ei 3/2 '6'd" '0.-' 
rfllnlstO·r. 

de 30 de marr, de gestió d'emergencies, sinó que també es modifica la L/el 
4/2013, de 17 de ju/iol, de coordinació de po/icies loca/s, es recomana indoure les 
dues en el tftol i fer les modificacions, pot ser en dos artides (en l/oc d'un artide i 
una disposició final) indicant quina és la I/ei que es modifica en cada cas, ja que a 
I'artide únic no hi ha cap referencia a la L/ei que es modifica". 

~ En contestació a aquest suggeriment, s'ha de senyalar que finalment la 
tramitació de les modificacions de les dues lIei s esmentades es fara per 
separat, ates que s'han acceptat les al· legacions efectuades pel SOIB , per 
lo qual ja no és necessaria la modificació de I'estructura de I'esborrany 
en el sentit proposat. 

D'altre banda, en relació a I' apartat 4 de I'artide S de I'avantprojecte, 
proposen donar-li la redacció proposada per Multimedia de les IlI es 
Balears S.A en el seu escrit d'octubre, que n'és la següent: 

"4. El Covern a través de la Vicepresidencia i Consel/eria de Presidencia desplegara 
a tot el territori una xarxa de telecomunicacions própia i única per a I'ús deis serveis 
de seguretat i emergencies a la qual s 'integraran les entitats i organismes públics de 
la comunitat autónoma competents en aquests ambits. 

Els serveis i els grups de comunicacions propis de cada entitat i/ o organismes es 
definiran i fOrmalitzaran mitjanrant un Conveni d'Adhesió. 

Sera {Unció de la consel/eria competent en materia d'emergencies definir, proposar i 
administrar e/s grups de comunicacions que s'utilitzaran en /a coordinació de les 
emergencies, assignant les {Uncions i establint els protocols operatius entre les 
entitats i/ o organismes que intervenguin en cada cas" 

~ En conrestació a la proposta de Multimedia, la qual consisteix en 
canviar l' Administració de la Comunitat Autonoma de les lIIes Balears per El 
Govern a través de la Vicepresidencia i Consel/eria de Presidencia, cal 
senyalar que no es considera oportuna, ates que des del punt de vista 
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jurrdic i de tecn ica legislativa és més encertat no nomenar I'or 'l< .• '~ 
concret q ue ostenta les competencies, ja que els organs adm ini stratiu s I d'~dm;";"" "o 
concretament les conselleries canvien la seva denominació molt sovint, 
per causes de reestructuració de l Gove rn . 

4) AI·legacions de la Conse ll eria d'Economia i Competitivitat: 

En data 28 de gener de 2014 va tenir entrada a l registre de la Conse ll eria 
d'Admi nistracions Públiq ues informe del DepartamentJurrdic de la Co nse ll eria 
d'Economia i Competitivitat sobre l'Avantprojecte de Ll ei per la qual es 
modifica la Lle i 3/ 2006, de 30 de man;:, de gestió d'emergencies de les IlI es 
Balears. 

A la seva consid eració única es fa el següent suggeriment: 

"a)Modificar el Uto l de la norma en aquest sentit: «Avantprojecte de L/ei de modificació 
de la L/ei 3/ 2006, de 30 de mar~, de gestió d'emergencies de les !l/es Balears i de la L/ei 
4/ 2013, de 17 de juliol, de coordinaci6 de les policies locals de les //les Balears»" 
b )Modificar e/ Utol de I'artide únic, que passaria a ser artide primer .... . 
c)Afegir un artide segon, titulat «Modificació de la L/ei 4/ 2013 ....... » 

~ En contestació als suggeriments de la Consell eria d'Econo mi a i 
Co mpetitivitat s' ha de senyalar que, ates que s'han acceptat unes a ltres 
al· legacio ns i que, per tant, es proced ira a la separació de la tramitació 
de les dues mo dificacions, ja no té senti t afegir la mod ifi cació de la Ll ei 
4/2013, de 17 de juliol a l trrol de l' Avantprojecte, ni tampoc d ividi r 
I'avantprojecte en dos articles. 

5) AI·legacions del Cos Nacional de Policia del Ministeri de l' ln terior 

En data 16 de gener de 20 14 va teni r entrada al registre de la Conse ll eria 
d'Administracions Públiques un escrit del Comissari Provincial de la Policia 
Nac ional a les IIles Balears, mitjans:ant el qu al es fan una serie de 
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1- Respecto a la coordinación e Integración de Todos los Servicios de Emergencia, 
expuesto en la mencionada Ley 3/2006 en su artículo 39. 1 e menciona como una de 
las fúnciones "coordinar las actuaciones de los diferentes servicios de emergencia". En 
el articulo 39. 1 f) "ejercer la superior direcció y coordinación efectiva de las acciones 
en Planes de Emergencia"; y de coordinación en el articulo 40 ... con la creación de la 
Gestión Integrada de las Emergencias a través del SEIB-112 .. se informa que sí existe 
ya una coordinación de las actuaciones de los diferentes servicios de emergencia. 

Al dia de la fecha existe un Protocolo de Incidentes firmado por parte del SE/B 112, 
Cuerpo Nacional de Po licia y Po/icia Local de Palma y que actualmente está en fase de 
estudio y revisión .... Como parte de este Protocolo existe un Terminal del 112 en la 
sala operativa de 091 ... que no está integrado en la plataforma Séneca ... 
Recientemente se ha solicitado por parte del CAD-SEIB-112 la Integración con la 
Plataforma Séneca; en referencia a esa solicitud se ha remitido informe positivo a la 
secretaria de Estado de Interior por parta de esta jefatura. 

~ En relació a aquesta consideració només cal senyalar que si bé demostra 
les relacions de coordinació existents entre el SEIB-112 y la Policia 
Nacional, tot lo exposat no té relació directa amb I'objecte d'aquesta 
modificació. 

2- Respecto a lo expuesto en la Disposición Transitoria de la Ley en la que se daba un 
periodo de una año para que todos los Servicios de Emergencias afectados se 
integraran en la plataforma tecnológica del SEIB-112, y de lo expuesto en el apartado 
4 del articulo 5 ... donde se prevé la "obligatoriedad" de la Integración de todos los 
Servicios de Emergencias, en un sistema de comunicación único, mediante convenio de 
adhesión. Asimismo como de la creación de una Red digital de Comunicaciones 
Móbiles "Tetra lB", más avanzada, segura y eficiente, y de establecer unos Grupos de 
Comunicaciones para la coordinación de Emergencias, se informa que por parte de la 
Secretaria de estado de seguridad, en el año 2000 fue contratado el sistema 
SIRDEE ... para el Servicio del Cuerpo nacional de Policia y Guardia Civil, que utiliza 
una Red Nacional de Comunicaciones de Seguridad" Tetrapol" ... 
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Por todo lo expuesto se hace imposible lo expuesto en el artfculo 5, apartado 4, del 
Anteproyecto de Ley donde se prevé la "obligatoriedad" de la integración de todos los 
servicios de Emergencias en un sistema de comunicación único .... ya que ello es 
competencia de la Secretada de Estado de Seguridad. 

Como se ha expuesto desde el año 2000, la SES tiene contratado el sistema SIRDEE, 
para el servicio del cuerpo Nacional de Poliefa y de la Guardia Civil ... 

La mejor forma de integrar y de conseguir una Red de comunicación única en Planes 
de Emergencia y situaciones de crisis, como se expone en la Exposición de 
motivos .... serfa la Integración del SEIB-112 mediante Convenios de colaboración en el 
SIRDEE, como ha ocurrido en otras demarcaciones territoriales; con ello ya no serfa 
necesario la creación de una Red Digital de Comunicaciones Móviles "Tetra lB" .... 

~ En contestació al punt segon de les consideracions exposades ca l aclarir 
que la "ob ligatorietat" d ' integració prevista a I'apartat 4 de I'article S, 
que es pretén modificar mitjan~ant aquest avantprojecte, es refereix 
únicament als serveis de seguretat i emergencia dependents del Govern 
de la Comunitat Autonoma de les IIles Balears. Les altres entitats u 
organismes públics de seguretat i emergencia ho hauran de fer 
vol untariament si n'és el cas, lo qual se ri a convenient per motius de 
coordinació. 

~ D'altre banda, en relació al SI RDEE, cal senyalar que els serveis 
d'emergencies del Govern de les IIles Balears, han utilitzat els sistema 
SIRDEE des de I' any 2009. No obstant, com ja s'explica a I'exposició de 
motius, la empresa Multimedia S.A ha creat aquesta xarxa digital de 
comunicacions mobils "Tetra ib", tecnicament més avans:ada, segura i 
eficas: (com es defineix a I'exposició de motius), i que a més a més, 
suposara per a l'Administració de la Comunitat Autonoma de les IIl es 
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internacional ETSI (European Telecommuniucation Standard Institut) i TIA 
(Telecommunication Industry Association) , i també és la opció elegida per la 
majoria de pa'isos europeus. 

6) AI·legacions presentades per loan Poi Pujol, funcionari de carre ra del cos 
facultatiu su erior, ca de servei d'Ordenació d'Emergencies. 

En data 13 de gener de 2014 va tenir entrada al registre de la Conselleria 
d'Administracions Públiques escrit d'al·legacions del funcionari esmentat el 
qual exposa: 

[ .... En coherencia amb tot lo exposat, a I'esborrany s'estableix I'obligatorietat de la 
integració deis diferents serveis d'emergencies de la comunitat autónoma dins el sistema de 
comunicacions únic del Govern de les lIIes Balears, que es suposa que es fara de la forma 
que s'estableixi reglamentariament ..... 

Que en cap cas el text parla de I'exe/usivitat de la xarxa, ni de la seguretat de les 
comunicacions, ni la garantia de I'estabilitat del seu fúncionament, ni deis parametres 
operatius del desplegament, com poden ser mapes de cobertures, redundancies, fiabilitat, 
manteniment i garantia de la no caiguda del sistema, prioritat i jerarquia, etc, ates que 
aquests punts es volen desenvolupar posteriorment amb un reglament. 

Peró si convendria assegurar a la redacció I'exe/usivitat d'utilització de la xarxa per part 
deis órgans i serveis dedicats a I'emergencia, in e/osos aquel/s que poden ser mobilitzats a les 
situacions extraordinaries susceptibles de plans o protocols especffics'] 

Per tant, el senyor Joan Poi suggereix incloure la paraula EXCLUSIVA, quan es 
defineix I'abast de I'ús de la xarxa de telecomunicacions d'emergencies. 

~ En relació a lo anterior, s'accepta parcialment el suggeriment i es 
procedeix a afegir un paragraf a I'exposició de motius que clarifica les 
observacions realitzades: 
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Trunked Radio en angles), que és un estandard definit per I'lnstitut Europeu -
d'Estandars de Telecomunicaci6 (E /51 en angles), pretén racionalitzar i simplificar 
la realitat de les telecomunicacions existent al territori de la Uni6 Europea. Aquest 
estandard defineix un sistema móbil digital de radio amb I'objecte d'unificar 
diverses alternatives d'interfaces de radio digitals per a la comunicació entre els 
serveis d'emergencies, sector de la seguretat pública on les característiques de 
seguretat, fiabilitat, interoperabilitat i costs, són un requeriment basic de 
funcionament (( 

7) AI· legacions de la Delegació del Govern a les II les Balears 

En data 21 de gener de 2014 va ten ir entrada a l registre de la Consel leria 
d 'Administracions Públiques un escrit d'observacions de la Delegació del 
govern a les II les Balears a I'esborrany de I'avantprojecte de lIei pel qual es 
modifica la Llei 3/2006, de 30 de man¡:, de gestió d'emergencies a les IIles 
Balears. 

Al seu escri t fan les següents observacions: 

1- En re lació al primer paragraf "la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las IIles Balears, desplegará en todo el territorio una red de telecomunicaciones 
propia y única para el uso de los servicios de seguridad y emergencias en la que se 
integrarán las entidades y organismos públicos de la comunidad autónoma 
competentes en estos ámbitos", Delegació de l Govern fa els següents 
comentaris: 

Desplegará. Pudiera ser más claro utilizar la terminologra más común a los textos 
normativos, como establecerá. 
Red propia: La red que el 6rgano competente autonómico establezca será una red 
propia pero no única, no puede excluirse la coexistencia de las redes de otras 
administraciones ya establecidas, como son las Redes de los FFCCSSE. 
Servicios de Urgencias y emergencias. Es recomendable mantener la coherencia 
con el resto del artfculo S, concretamente en su apartado 5.3. 
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Entidades y organismos dependientes de la Comumdad Autónoma: de acue "'~.',o 
con el informe eleborado por el Gabinete de Coordinación y Estudios, de la 
Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sobre este borrador 
de Anteproyecto: 

" ... De los términos en que está redactado el art(culo se desprende que en la red de 
telecomunicaciones propia y unica se integraran los diferentes servicios de urgencias 
y emergencias públicos y privados existentes en las IlIes Balears, cualquiera que sea 
la Administración o entidad de pertenencia, pretendiendo por tanto también incluir 
a los servicios de urgencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Esta pretensión carece de amparo normativo ..... 

Por ello a los efectos de evitar ambigüedades, seda conveniente que la mencionada 
integración se restringiera a las entidades y organismos públicos dependientes de la 
comunidad autónoma, lo que no impedida que mediante convenios de colaboración 
en el futuro pudieran homogeneizarse la red de telecomunicaciones con las de otras 
administraciones 

A continuació fan la següent proposta de redacció: 

"La Administración de la Comunidad Autónoma de las l/les Balears, a través del 
órgano competente, establecerá en todo el territorio una red de telecomunicaciones 
propia para el uso de los servicios de urgencias y emergencias en la que se 
integrarán las entidades y organismos públicos dependientes de la comunidad 
autónoma competentes en estos ámbitos". 

~ En contestació a tot lo anterior: 

En relació amb el suggeriment de canviar el termi ni desplegar per 
establir, s'accepta el suggeriment, ja que, una vegada co nsultat amb els 
tecnics d'emergencies, es conclou que el canvi de desplegar per establir 
no afecta al sentit del texte i, en canvi, tal com senyala Delegació de 
Govern, "establir" és una terminologia més comú en els textes 
normatius. 
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En relació al co ncepte de Xarxa propia pero no única, cal senyalar que e o'''dmm,,,' 'c'o 

termini única no significa que no pugui coexistir amb altres xarxes 
ut il itzades pels setveis d'emergencies d'a ltres Administracions sino que 
sera ún ica per a les entitats i organismes públics de la Com uni tat 
autonoma, per tant no s'accepta el suggeriment de suprimir la parau la 
única de la redacció de I'avantprojecte. 

En re lació al suggeriment de canviar "serveis de seguretat i emergencies" 
per "serveis d'urgencies i emergencies", s'accepta el suggeriment, per 
mantenir la coherencia amb la resta de I'artide. 
En relació al suggeriment de canviar "s'integraran les entitats i organismes 
públics de la comunitat autónoma" per "s'integraran les entitats i organismes 
depenents de la Comunitat Autónoma", no s'accepta, ja que la utili tzac ió de 
la preposic ió "de", ja du im plrcit q ue es refereix als qu e pertanyen a l 
Govern de la Comunitat Autonoma. Si la pretensió fos la in tegració 
obligatoria de tots e ls radicats al territori de la Comunitat Autonoma, 
independentment de la Administració de pe rtin en~a s'hauria utilitzat 
"en" la Comunitat Autonoma", Per tant, no és necessari el canvi de 
termini pe r entendre el sentit de la obligatorietat d'integració. 

2- En relac ió a la frase "els setveis i grups de com un icacio ns propis de cada 
entitat u organisme es definiran i formalitzaran mitjan~ant conven i 
d'adhesió", Delegació de l Govern al se u escrit fa el següent comentari: 

"Parece desprenderse del texto que la "definicion o la formalizaci6n de los grupos 
de comunicacion ha de llevarse a cabo mediante Convenio, cuando el objetivo de 
éste debería ser contemplar la integraci6n o adhesi6n del grupo de comunicaci6n, 
que en sí mismo ya existe, en la red auton6mica, as{ como abordar su colaboraci6n 
en la red. El texto propuesto deber{a clarificarse en lo posible ya que parecen 
incluirse los servicios de comunicaciones de organismos y entidades de otras 
administraciones", 

A continu ació fan la següent proposta: 
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"La colaboraci6n de los servicios y grupos de comunicaciones, cualquiera que '\ ,j a . qcji . , 
administraci6n a la que pertenezcan se definira y formalizará mediante convenio ~d",¡" ¡ ,,,a"o" 
adhesi6n". 

~ En contestació al suggeriment anterior, cal acceptar-Io parcialment: 

És cert que, la mancan~a de menció de les possibilitats d'integració en la 
xarxa Tetraib per part d'altres serveis d'urgencia o emergencia depenents 
d'altres administracions (la qual cosa es definiria més endavant al 
Decret de desenvolupament d'aquet article), pot induir a error pel que 
fa a la interpretació correcta de la "integració" que es preten dur a terme 
en materia de comunicacions d'emergenc ia, que en el cas de is 
organismes i entitats d'a ltres adm inistracions ha de ser necessariament 
voluntaria. 

A més a més, atenent al suggeriment de Delegació del Govern, en el qual 
senyalen que "para evitar ambigüedades, serfa conveniente que la mencionada 
integraci6n se restringiera a las entidades y organismos públicos dependientes de la 
comunidad aut6noma , lo que no impediria que mediante convenios de 
colaboraci6n en el futuro pudieran homogeneizarse la red de telecomunicaciones 
auton6mica con la de otras administraciones. 

I en vista de que, precisament lo exposat en el paragraf anterior és lo que 
es preten dur a terme, es troba adient distinguir entre: 

1) Els serveis d'urgencies i emergencies de les entitats i organismes 
públics de la Com un itat Autonoma de les IIl es Balears, que quedaran 
obligats a integrar-se a la xarxa del Govern. 

2) Les possibilitats que tenen els serveis d'urgencies i emergencies 
d'altres administracions, que utili tzen altres xarxes de 
telecomunicacions, les quals poden col· laborar, homogeineitzar-se o 
integra-se, lo qual també es definira mitjan~ant conveni d'adhesió. 

Per tant, en vista de tot lo anterior, la redacció del primer paragraf 
quedaria de la següent manera: 
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"«4 .. L 'Administració de la Comunitat Autónoma de les IIlesBalears, a ,través .de I'ó ""':o d' ,o,.fr 
competent, estab/¡ra en tot el ternton una xarxa de telecomun/caClons propIO I un/ca per ~á",;o;s"" 

I'ús deis serveis de urgencies i emergencies a la qual s'integraran tots els serveis, entitats i 
organismes públics de la comunitat autónoma amb funcions relacionades amb aquesta 
materia. 
La co /.!aboració, homogeneització o integració deis serveis i grups 
d'urgencies i emergencies, qualsevol sigui I'Administració o entitat 
definira i formalitzara mitjan¡:ant convenis d'adhesió. 

de comunicacions 
de pertinenfa, es 

3- En relació al da rrer panl.graf, la transcripció del qual és "Sera funció de la 
Conselleria competent en materia d'emergencies definir, proposar i administrar els 
grups de comunicacions que s'utilitzaran en la coordinació de les emergencies, 
assignant fimcions i establint els protocols operatius entre les entitats u organismes 
que intervinguin en cada cas" 

Delegació de Govern comenta el següent: "Se entiende que la consejerfa 
competente para la gestió de las emergencias identifique y proponga los grupos de 
comunicaciones a utilizar en la coordinación de las mismas, pero parece exceder de 
su competencia definir y administrar todos los grupos de comunicación si se 
entienden incluidos los de otras administraciones como son los de las FFCCSSE. 

Podria ser conveniente modificar la redacción del texto con el fin de clarificar su 
intención y objetivo, ya que no compete a las Comunidades Autónomas establecer 
las fUnciones de las FFCCSSE, las cuales se encuentran ya establecidas en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. " 

A continuació fa la següent proposta de redacció: 
"Sera función de la Consejerfa competente en materia de emergencias identificar y 
proponer los grupos de comunicaciones que se utilizarán en la gestión de las 
emergencias estableciendo los protocolos operativos entre las entidades y 
organismos que intervengan en cada caso". 

» En contestació a aquest suggeriment, i en vista de que a la xarxa 
quedaran integrats tots els tots els serveis, entitats i organismes públics de la 
comunitat autónoma amb funcions relacionades amb aquesta materia, i que es 
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podran in tegrar els depenents d'altres admin istracions, és cert qu \ %.0 . ,.// 
procedeix definir els grups d 'altres ad ministracions, que ja estan definit ~_dm ; "; , ,,a ¿'o. 
Ara bé, en relació a terme "administrar", es refereix a l pune de vista tecn ic 
de la xarxa, i en cap moment es refereix a "establecer funciones". Per tant, 
s'accepta parcialment aquest suggeriment, amb lo qual aquest darrer 
parágraf quedará redactat de la següene forma: 

La consel/eria competent en materia d'emergencies identificara, proposara i administrara 
els grups de comunicacions que s'utilitzaran en la gestió de les emergencies, establint els 
protocols operatius entre les entitats u organismes que intervinguin en cada caso 

~ Cal mencionar també, que s'aprofita per millorar la sintaxi de I'oració i 
en Iloc de "sera funció de la consel/eria competent .. .identificar .... " es procedeix 
a canviar I'estru ctura per "la conselleria competent. .. identificara". Aq uest 
canvi no afecta a l sentit de I'oració pero millora la seva estructura. 

8) Per finalitzar, s'han de citar les entitats, organismes i serveis que han 
efectuat al .legacions a aquest avantprojecte, les quals estan re lacionades ún ica 
i excl usivame nt amb la modificació de la Lle i 4/ 2013, de 17 de juliol, de 
coord in ació de policies locals de les IlIes Balears, i que seran objecte d'ana li si 
per part del servei que s'encarregara de la seva tramitac ió: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Federació de Serveis Públ ics d'UGT Balears. 
Grup Parlamentari Socia li sta. 
Conselllnsular de Formentera. 
Federació d'Entitats Locals de les IlIes Balears. 
Servei d'Ordenació de la Direcció General d 'interior, Emergencies i 
)ustrcia. 
Federació de Serveis a la ciutadania de Comissions Obreres de les II les 
Balears. 
Associació de Graduats en Criminologia i Seguretat. 
Secretaria de Estat de Seguretat del Ministeri de l' ln terior. 

Finalment, s'adjunta com a annex a aquest informe I'esborrany de 
I'avaneprojecte amb els canvis procedents deis suggeriments anal itzats . 
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AVANTPROJECTE DE LLEI , DE , DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 

3/2006, DE 30 DE MARC;:, DE GESTIÓ D'EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'article 31.11 de l'Estatut d 'autonomia de les IIles Balears, amb la redacció de 
la Llei organica 1/2 007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia 
de les IIl es Balears, disposa que correspon a la Com un itat Autonoma la 
competencia de desenvolupament legislatiu i execució en materia de protecció 
civi l i emergenc ies. Es deixa endarrere I'anterior consideració, per la qual la 
protecció civil només era una competencia executiva de la comunitat 
autonoma, la qual cosa su posa un més alt grau d'assumpció de responsabilitat 
autonomica en la materia. 

Des de la pub li cació de la Llei 3/ 2006, de 30 de mars:, de gestió d 'emergencies 
de les IIles Balears, s' han produ'it una serie de fets que en recomanen la 
modificació puntual, així com I'harmoniuació amb la resta de l cos normatiu 
de l precepte que fa referencia a la xarxa de te lecomun icacions autonomica. 

La coordinació de les emergencies i la capacitat d'integració redproca deis 
recursos són uns deis principis basics del s istema públic de protecció civil i 
gestió d 'emergencies reconeguts tant en la legislació basica estatal com en 
I'específica de la nostra comun itat autonoma. Aquests han de regir en totes les 
relacions entre les administracions impli cades, i entre aquestes i el sector 
privat. 

Dins aquest sistema inspirat en la coordinació i la integració de mltjans i 
recursos, el Govern de les IIles Balears ha de garantir la disponibilitat 
permanent d 'un sistema d'emergencies integrat per tots els serveis d'urgencies i 
emergencies, púb lics i privats, de la nostra comunitat a utonoma, qualsevol 
sigui l'Administració o I'e ntitat de pertinens:a. Així mateix, en els casos 
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d'activació de plans territorials o especia ls d'emergencies, també el Gove ·<t~ ",," , ,, , a"o. 
I'obl igació de garantir el complim ent d'una serie de mesures d'emergencies, 
prestacions personals, mobi li tzació de mitjans i recursos disponib les, així com 
de difondre requeriments, ordres i instruccions que necessiten un sol canal de 
transmissió. 

L'artide 7 .7 de la Llei 2/ 1998, de 13 de mar~, d'ordenac ió d'emergencies de les 
IlIes Balears fixa la funció de coordinació de les emergencies com a 
competencia del Govern de la comuni tat autonoma, i en concret, d'acord amb 
I'artide 23.2 d'aquesta Ll ei, mitjan~ant la conselleria competent en la materia, 
li correspon "assegurar" la coordinació adequada de les intervencions en les 
emergencies. 

La Llei 3/2006, de 30 de ma r ~, de gestió d'emergencies de les Illes Balears, 
norma objecte de la reforma, també assigna com a funcions especifiques de la 
consel leria competent en materia d'emergencies les de "propiciar 
I'homogenertzació deis diferents serveis" - artide 39.1 e-, "coordinar les 
actuacio ns deis diferents serveis d'emergencies" -artide 39. 1 f- i "exercir la 
superior direcció i la coordinació efectiva de les accions i de is mitjans 
d 'execució deis plans del protecció civil" -artide 42.3 j - . 

Aquest deure de coordinació es veu principalment reflectit en els punts 4 i S de 
I'artide 40 de la Llei 3/ 2006, de gestió d'emergencies de les Ill es Balears, amb 
la gestió in tegrada de les emergencies, a través de l Sistema d'Emergencies de 
les Ill es Balears (SEIB-112). Aquest precepte ob li ga a unificar els sistemes de 
gestió d'informació de la demanda amb la plataforma tecnologica i de 
telecomunicacions autonomica gestionada directament per la conselleria 
competent en materia d'emergencies. 

La disposició transitoria primera de la Lle i de gestió d'emergencies establia un 
termin i maxim d'un any perque tots i cadascun deis organismes i entitats 
afectats per la coordinació efectiva deis serveis d'emergencies i urgencies 
s' integressin en la plataforma tecnologica i de te lecomunicacio ns del SEIB-1 12, 
la qual cosa no ha passat. 
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L'avans; en la impl antació de xarxes telematiques i d e telecomunicaci ~ . .. /)j 
integrades ha fet poss ible que des de la pub li cació d e la Ll ei 3/2006 fi ns a av u l ~ ';<t:'d"' i ,; , u.i'? 
I'accessib ili tat a aquestes tecno logies de la informació sigui un a realitat 
operativa i no un desitjable model per aconsegu ir. 

L'adopció per part de les adminis[racions de la tecnologia TETRA (Terrestrial 
Trun ked Radio en angles), que és un estandard definit per l'lnstitut Europeu 
d'Estandars de Telecomun icació (ETSI en angles), pretén racionalitzar i 
simplificar la realitat de les telecomunicacions existent al territori de la Unió 
Europea. Aquest estandard defineix un sistema mob il digital de radio amb 
I'o bjecte d'unificar diverses a lternatives d'interfaces de rad io digita ls per a la 
comunicació entre els serveis d'emergencies, sector de la seguretat pública on 
les caracter(stiques de segu retat, fiabilitat, interoperabilitat i costs, só n un 
requeriment bas ic de fu ncio name nt 

L'arti cle 5 de la Llei de gestió d'emergencies estable ix una serie de principis del 
sistema púb lic de gestió d 'emergencies i protecció civil , dins els quals es p reveu 
la garantia de disponibilitat permanent d'un sistema de gestió d'emergencies a 
les II les Balears integrat per tots els serveis d 'urgencies i emergencies públics i 
privats existents a la comunitat autonoma de les IlIes Balears. 

Com a complement a aquesta in tegració, el Govern de les IlIes Balears 
(m itjans;ant I'empresa pública Mu lti media) ha treballat en la creació d'un a 
xarxa digital de comu nicacions mobils "tetra lB" tecnicament més avans;ada, 
segura i eficient. 

En coheren cia a mb tot el que s'ha exposat, s'afegeix un a partat 4 a I'articl e 5 
per estab lir I'obligatorietat de la integració de is diferents serve is d'emergencies 
de les IlIes Balears dins el sistema de comunicacions ún ic del Govern de les IlIes 
Balears, que es fara en la forma que s'estableixi reglamentariament. 

Article únic 

S'afegeix un nou apartat a I'article 5, I'apartat 4, amb el contingut següent: 
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«4 .. L 'Administració de la Comunitat Autónoma de les l/les Balears, a través de !'ór ~ '"''''~ 
competent, establira en tot el territori una xarxa de telecomunicacions própia i única per a 
I'ús deis serveis d' urgencies i emergencies a la qual s'integraran tots els serveis, entitats i 
organismes públics de la comunitat autónoma amb funcions relacionats amb aquesta 
materia. 
La co/.!aboració, homogeneització o integració deis serveis i grups de comunicacions 
d'urgencies i emergencies, qualsevol sigui !'Administració de pertinen~a, es definira i 
formalitzara mitjanrant convenis d'adhesió. 
La conselleria competent en materia d'emergencies identificara, proposara i administrara 
els grups de comunicacions que s'utilitzaran en la gestió de les emergencies, establint els 
protocols operatius entre les entitats u organismes que intervinguin en cada caso 

Disposició final única 

Aquesta Llei entrara en vigor I'endema d'haver-se publicat en el Butlletf Oficial 
de les l/les Balears. 

Marratxí a 27 de febrer de 2014 

El cap de departament d'emergencies 

Juan Antonio Dominguez Ferreiro 
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Govern de les lIIes Balears 

És fotocópia fide l i exacta de 
I'orig inal a que es refereix. 

Pal ma, .. .. 2/.~/./~ .. oe<.\" ... /I/o 
El funcro <" s " 

Consellena d'AdmlnlsrraClons Públtques 
Dlrccct6 General d 'lntenor, Emergcncies I Justf<f1avl t'lfJ 

Rodo Morillas Esteban, Secretaria del Comite Tecnic de Gestió d ' Emergenci; ? it;gel ,o? 
O'ftll nlstra(,. 

Comite Tecnic de Planificació en Protecció Civil 

CERTIFIC: 

Que a la sessió conjunta deis Com ites tecnics de gestió d'Emergencies i de 
Plan ifi cació en Protecció Civi l ce lebrada de 19 de Ma rs: de 2014 es va presentar com 
a punt 3 de I'ordre del d ia l'Avantprojecte de modificació de la Llei 3/2006, de 30 de 
mars:, de gestió d 'emergencies de les IlIes Ba lears, i que es va informar positiva ment 
per part de tots els membres de l co mite per a la seva elevació al pie de la comiss ió . 

I perque consti, i a ls efectes oportuns, expedesc aquest certifi cat. 

Marratxf 24 de mars: de 2014 

t st i plau 
, El president 

~--.L 

c¡ de Francesc Salva, sin. Es P¡naret. 07141 Es Pont d'/nea (MarratJ<f) 
Te!': 971 7841 94 Fax: 971 176408 Web: http:/ /dgemergendes.caib.es 
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Pa lma, ... . 2.!r/.l..L .............. . 
Govern de les IIles Balears 

Conselleria di Adm iniscracions Públi'lues 
Dirccci6 General d'lnterior, Emergencies iJustkia . é::....j.f¡,t.--: ~ "'-<~~;;::; :t\ 

Davi 

~ 
" Juan Antonio Domlnguez Ferreiro, cap de Departament d'Emergencies, en '. i) tat ",o·' 

nUnlstT o 

de secretari de l Pie de la Comissió d'Emergencies i Protecció de la comunltat 
autonoma de les II les Balears, organ regulat als articles 23 i 24 del Decret 8/ 2004, 
de 23 de gener, de determinats aspectes de la L/ei d'orden ac ió d'emergencies a les 
II/es Balears (BOIB núm. 18, de 5 de febrer) i en virtut de les competencies 
atribu'¡des per I'anicle 25 de la L/ei 30/ 1992, de 26 de novembre, de regim jurfdic de 
les administracio ns públ iques i el procediment admin istratiu comú 

CERTIFIC: 

Que a la sessió del Pie de la Comiss ió d'Emergencies i Protecció de data 1 d'abril de 
2014, figurava com a punt núm. 3 de I'ordre del dia de la sess ió la pro posta 
d'informe so bre l' Avantprojecte de L/ei per la qual es modifica la L/ei , 3/2006, de 
30 de mar~, de gestió d'emergencies de les II/ es Balears. 
Que, una vegada exposada la proposta, es va informar favorablement pe ls 
membres del Pie, d'acord amb el que disposa I'article 24 del Decret 8/2004, de 23 
de gener, de determinats aspectes de la L/ei d 'o rdenació d'emergencies a les II/es 
Balears (BOIB núm. 18, de 5 de febrer). 

1, p'erq 

Cf de Franccsc SalvA, sIn. Es Pinaret. 07141 Es Pont d'lnca (Marratx() 
Te!': 971 7841 94 Fax: 97117 64 08 Web: hup:f/dgemergencies.caib.es 
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1ii'fil Govern 
U de les lIIes Balears 

Conselleria d'Administracions Públiques 
Direcció General d 'Interior, 

Emergencies i Justícia 

Informe relatiu a I'avaluació de la legislació precedent i la incidencia efectiva 
del projecte de lIei de modificació de la Llei 3/2006, de 30 de mars; de gestió 
d'emergencies de les lIIes Balears (8018 núm. 50 de data 06/04/2006) 

Ates I'articl e 117 d el Reglament del Parlament, aprovat a la sessió de dia 15 de 
ma rs: de 201 1 (BO IB núm. 68/ 201 1, de 7 de maig) que estab leix que els 
projectes de Ilei t ram esos pel Gove rn de les IlIes Balears a l Parlament hau ran 
d'incloure una avalu ac ió de la legislació precedent i la seva in cidencia efectiva, 
s'emet el present info rme: 

La creació d'un servei públic efi cas: capas: de garantir la gestió de les 
emerge ncies a la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears ha estat un deis 
o bjectiu s que reflectei xen el compromís de l'Administrac ió per respondre a ls 
manaments dictats per la norm ativa bas ica estatal, referits a materi es tan 
se nsibles co m les qu e incid eixe n directament sobre els drets capitals en el 
nostre ordenament jurídic, qu e cristal·li tzen en el reconeixement del dret a la 
vida, la integritat física i el medi a mbi ent, tal com estableix, entre d'a ltres, 
I'article 15 de la Constitució espa nyo la. 

La pl a nificació de les s itu acio ns de ri sc que pode n afectar e l territori de les IlI es 
Balears ha co nstitu'lt el primer instrument per establir els mecanismes 
d'actuació prefixats per les ad ministracio ns davant situacions de ri sc sobtades 
en les qu als es troben en perill la vid a de les perso nes, els se us bens i el medi 
ambiento La protecclO d 'aqu ests drets fonamentals s' ha d'assolir 
necessariament, un co p dissenyats els plans d 'e mergencia, mitj a ns:ant 
procediments de coordinació i ordenació, tal co m especifica la Llei 2/1985, de 
21 de gener, de protecció civil. 

La coordinació de les emergencies i la capacitat d ' integració recíproca deis 
recursos , són uns deis principis basics del Sistema Públic d e Protecció Civi l i 
Gesti ó d ' Emergencies reconeguts tant a la legislació basica estatal com a 
I'específica de la nostra comunitat autonoma. Aquests han de regir en totes les 
relacions entre les administracions implicades, i entre aquestes i el secto r 
privat. 

c¡ de Francesc Salva, s/ n. Es Pinaret. 07 141 Es Pom d'l nca (M arra txí) 
Tel.: 971 78 41 94 Fax: 97 1 176408 Web: http://dgemergencies.caib.es 
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Dins aquest sistema inspirat en la coordinació i integració de mltJans I 

recursos, el Govern de les Illes Balears ha de garantir la disponibilitat 
permanent d'un sistema d'emergencies integrat per a tots els serveis 
d'urgencies i emergencies, públics i privats, de la nostra comunitat autonoma, 
qualsevol sigui l'Administració o I'entitat de pertinenya. Així mateix, en els 
casos d'activació de plans territorials o especials d'emergencies, també el 
Govern té I'obligació de garantir el compliment d'una serie de mesures 
d'emergencies, prestacions personals, mobilització de mitjans i recursos 
disponibles; així com de difondre requeriments, ordres i instruccions que 
necessiten un sol canal de transmissió de les mateixes. 

Un deis elements claus per establir la implantació efectiva deis plans 
d'emergencia i una coordinació entre els diversos nivells i grups que hi 
intervenen és disposar d'un sistema de comunicacions robust que garanteixi la 
comunicació en tot el territori i amb uns nivells de qualitat determinats. 

L'avan y en la implantació de xarxes telematiques i de telecomunicacions 
integrades, ha fet possible que des de la publicació de la Ilei 3/2006 fins avui, 
I'accessibilitat a aquestes tecnologies de la informació sigui una realitat 
operativa i no un desitjable model a aconseguir. 

L'adopció per part de les administracions de la tecnologia TETRA (Terrestrial 
Trunked Radio en angles), que és un estandard definit per l'lnstitut Europeu 
d'Estandards de Telecomunicació (ETSI en angles), pretén racionalitzar i 
simplificar la realitat de les telecomunicacions existent en el territori de la Unió 
Europea. Aquest estandard defineix un sistema mobil digital de radio amb 
I'objecte d'unificar diverses alternatives d'interfícies de radio digitals per 
comunicar-se entre els serveis d'emergencies, sector de la seguretat pública on 
les característiques de seguretat, fiabilitat, interoperabilitat i costs són un 
requeriment basic de funcionament. 

En aquest sentit, el govern de les Illes Balears ha estat treballant en la creació 
d'una Xarxa de radiocomunicacions digitals, finanyada pel "Pla Avanya" 
europeu, amb la citada tecnologia TETRA, la qual s'ha d'implantar com a la 
única xarxa de radiocomunicacions d'emergencia de les entitats, organismes i 
serveis del Govern de les IlIes Balears amb competencies en aquesta materia. 
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Pe r tal d ' im p la nta r la utili tzac ió d 'aqu esta xarxa a uto no mi ca per tots els serveis 
d ' urge ncies i emergencies, és necessa ri a la modifi cació de la no rm a de 
referencia, a fegin t un a pa rtat 4 a I'articl e 5 per establir I'o bligato ri etat de la 
integrac ió deis dive rsos serve is d'e merge ncies de les IlI es Balears din s el sistema 
de co muni cacio ns úni c del Gove rn de les IlI es Balears, qu e es fa ra d 'aco rd amb 
la fo rm a q ue s'estab leixi regla menta ri a ment . 

D'aq uesta fo rm a, to ts els serveis d 'e merge nc ies qu eda ra n integrats en aqu esta 
xarxa, la q ua l cosa do na ra , n plu s d'e fi cacia a la gest ió de les emergencies. 

I 
Marratxí, 2 de ma ig d e 20 14 

El d ir cto r genera l d ' lnteri o r, E ~!iI<¡J ' ust ícia 

! ) ('~> 
~ d'\nterior, ,Si!" 

'l't)'l;: Ernergen~;es Q$l 
/ J <"...,.~ ¡JustiCia . ('''' 

rgi To rra nd ell Go rn é.a "'4dm;n,st<''-'O 
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m Govern 
. de les lIIes Balears 

Co nseHeri a d 'Admi ni strac ions Públiques 
Secretaria General 

Informe sobre la documentació que ha d 'acompanyar la presentació deis projectes 
de Hei, d'acord amb I'article 117 del reglament del parlament de les iHes balears, en 
relació amb el projecte de Hei per la qual es modifica la lIei 3/2006, de 30 de mar~, 

de gestió d'emergencies de les lIIes Balears 

1. L'artide 117.1 del Reglament del Parlament de les IH es Balears preveu q ue els 
projectes de Il ei tramesos pel Govern de les Ill es Balears ha n d'anar 
aco m panyats, entre altres co nti nguts, deis informes i la documentació preceptiva 
d 'aco rd a mb la Hei. 

2. Atesa aq uesta previsió regla mentari a , en relació a mb el Projecte de Il ei per la 
q ual es modifi ca la Ll ei 3/ 2006, de 30 de ma n;:, de gestió d 'e mergencies de les 
IH es Balears, es co nsid era que, per la na tura lesa i e l co ntingut de la di sposició en 
projecte, en la tramitac ió prelegislativa de la ini ciativa no cal que s'e metin els 
info rmes següents: 

El dictamen del Conse ll Co nsultiu de les IH es Balears, ates qu e no es tracta d'una 
avantprojecte de Hei ela borat pel dese nvo lupam ent o co mplim ent d'una previs ió 
expressa de l' Estatut d 'Auton o mi a; no s'esta davant cap deis al tres su posits a 
que es refe reix I'artide 18 de la Ll ei 5/ 20 10, de 16 de juny, del Co nsell Co nsulti u 
de les IH es Balears. 

Els info rm es que preveu I'artide 36 .1 de la Ll ei 4/ 2001, de 14 de m a rc;: , del 
Govern de les IH es Balears (e n la redacció de la Ll ei 12/ 2010, de 12 de novembre, 
de modificac ió d e dive rses Il eis per a la transp osició a les Ill es Ba lears de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de dese mbre, del Parl a ment Europeu i d el ConseH, 
relativa a ls serveis en el mercat interior) , ates que no hi co nco rren e ls suposits 
qu e e ls farien exigibles (introducció d ' un si lenci administra tiu d esestimatori o 
establim ent d'un regim d'autorització per a una activitat de se rveis). 

Així mateix, no és necessa ri que I'avantprojecte de Hei en qüestió sigui o bjecte de cap 
a lt re informe de caracte r secto rial , ja qu e no incid eix en cap altra mate ria 
adm ini strativa respecte de la q ua l la legis lació secto ri a l prevegi I'emissió d 'algun 
informe , co m pugui se r, si escau, en mate ri a a mbienta l, d'ordenació del territo ri o 
de serveis socia ls, entre d'altres. 

Pa lm a, 2 de maig d 2014 
La sec r ~ a ri a ge ¡:¡.g I __ 

erti 
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