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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 12061
Llei 6/2000 de 31 de maig, de modificació de la Llei 5/1993, de 5
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.
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conveniència, quan així ho sol·liciti expressament l’autoritat consultant; el
caràcter preceptiu de la consulta per als consells insulars i les corporacions locals
en els procediments de responsabilitat patrimonial; l’establiment, per raons
d’eficàcia, d’un límit mínim per al coneixement de qualsevol reclamació de
danys i perjudicis, adreçat a evitar que el Consell Consultiu hagi d’estudiar
assumptes de transcendència econòmica escassa; l’ampliació dels supòsits de
consulta facultativa; i la racionalització dels terminis d’emissió dels dictàmens.
Article 1

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

L’article 1 de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les
Illes Balears, queda redactat de la manera següent:

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

“El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior de consulta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Té la seva seu a la ciutat de Palma”.

LLEI
Exposició de motius
I
La reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovada per la
Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, ha repercutit de manera notòria en les
característiques essencials del Consell Consultiu de les Illes Balears, alta
institució consultiva creada per la Llei 5/1993, de 15 de juny. La nova redacció
de l’article 41 de l’Estatut col·loca el Consell Consultiu entre les institucions
autonòmiques de rellevància estatutària, el defineix com a òrgan superior de
consulta de la comunitat autònoma, determina l’elecció parlamentària d’una part
dels seus membres i remet a una llei del Parlament la regulació de l’organització
i el funcionament que ha de tenir. L’abast d’aquesta reforma no es pot considerar
només limitat a l’elevació del rang d’aquest organisme o a l’establiment d’una
fórmula mixta de designació dels seus membres. La decisió del legislador va més
enllà i significa per al Parlament de les Illes Balears l’obligació d’adoptar les
mesures legislatives que adeqüin l’ordenació vigent del Consell Consultiu al nou
marc, per tal que l’alt assessorament jurídic que ja li havia assignat la Llei 5/1993
es desenvolupi amb major rellevància i se’n reforci la posició d’independència,
necessària per a la defensa eficaç de la Constitució i de l’Estatut.
II
L’adaptació de la Llei 5/1993, abans esmentada, posteriorment modificada
per la Llei 2/1995, de 22 de febrer, s’ha abordat en consonància amb el
plantejament exposat i, en conseqüència, s’han introduït en la redacció original,
sense alteracions en la numeració dels articles, els canvis que s’han considerat
adequats per al bon fi dels objectius esmentats i per a la millora tècnica d’alguns
preceptes.
Amb la modificació empresa es pretén reforçar, en primer lloc, l’objectivitat
i la independència de la institució respecte dels òrgans estatutaris legitimats per
sol·licitar-ne el dictamen. Responen particularment a aquest plantejament les
determinacions següents: l’elecció del president i del secretari del Consell
Consultiu per part dels seus membres; la reducció del nombre de funcionaris
públics que en poden ser designats membres pel Govern; l’establiment d’un
mecanisme de renovació dels consellers per meitats i de manera successiva, per
tal d’evitar la coincidència dels mandats dels integrants de cada meitat;
l’establiment d’incompatibilitats específiques; i la limitació de la possibilitat de
reelecció dels membres d’aquest òrgan.
En segon lloc, un altre dels trets característics de la reforma de la Llei 5/
1993 és la decisió de reforçar en el Consell Consultiu la funció d’alt assessorament
jurídic de les institucions de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, s’amplia,
amb la Mesa del Parlament i el Síndic de Greuges, la relació d’òrgans que poden
sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu, i paral·lelament s’incrementen els
supòsits en què els consells insulars poden formular consultes. Així mateix, entre
els assumptes que preceptivament han de ser objecte de dictamen s’inclouen els
avantprojectes de reforma de l’Estatut d’Autonomia, les lleis i les normes amb
rang de llei de l’Estat que la institució consultiva haurà d’examinar prèviament
a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat, els conflictes positius de
competències que el Govern de les Illes Balears pugui plantejar davant el
Tribunal Constitucional i els conflictes en defensa de l’autonomia local suscitats
per les entitats locals de les Illes Balears.
Finalment, entre les novetats orientades a millorar tècnicament el text de
la Llei 5/1993 poden destacar-se, entre d’altres, les següents: la possibilitat que
els dictàmens del Consell Consultiu contenguin valoracions d’oportunitat o de

Article 2
Es modifica l’apartat segon de l’article 3 de la Llei 5/1993, en els termes
següents:
“2. Els dictàmens del Consell Consultiu no seran vinculants, llevat dels
casos en què legalment s’estableixi, i es fonamentaran en l’ordenament jurídic.
Únicament podran contenir valoracions d’oportunitat o de conveniència quan
així ho sol·liciti expressament l’autoritat que formuli la consulta”.
Article 3
L’article 4 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera següent:
“1. El Consell Consultiu és integrat per set juristes de prestigi reconegut,
amb més de deu anys d’exercici professional, que tenguin la condició política de
ciutadans de les Illes Balears.
2. Els membres del Consell Consultiu seran nomenats pel president de les
Illes Balears. Tres dels consellers seran elegits pel Parlament amb el vot favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats, i els altres quatre seran designats pel
Govern.
3. Els membres del Consell Consultiu elegeixen d’entre ells, en votació
secreta i per majoria absoluta, el president i el secretari de la institució. En el cas
que cap membre no obtengui majoria absoluta per a algun d’aquests càrrecs, es
repetirà l’elecció entre els dos candidats més votats i en resultarà elegit qui
finalment obtengui més vots.
4. Un dels quatre membres designats pel Govern podrà ser funcionari en
actiu de l’Administració de la comunitat autònoma.
5. El president i el secretari del Consell Consultiu són nomenats pel
president de les Illes Balears per un període de quatre anys o, si s’escau, pel temps
que resti al designat per a l’acabament del seu mandat com a conseller.
6. Llevat del cas previst a l’apartat 4, no podran ser designats membres del
Consell Consultiu les persones que tenguin la condició de funcionaris o de
personal eventual o laboral en actiu, de l’Estat, de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o de qualsevol administració pública. Aquesta limitació no s’aplicarà
als professors d’universitat”.
Article 4
Es modifiquen els apartats primer i segon de l’article 5 de la Llei 5/1993,
en els termes següents:
“1. Els membres del Consell Consultiu seran designats per un període de
quatre anys i es renovaran cada dos per meitats. Els membres d’elecció
parlamentària formen una meitat i la resta de membres en formen l’altra. Els
consellers poden ser designats per a un màxim de dos períodes iguals successius.
2. Tots els consellers prendran possessió dels seus càrrecs davant del
president de les Illes Balears i del president del Parlament en un acte en el qual
hauran de formular jurament o promesa de fidelitat a la Constitució i a l’Estatut
d’autonomia”.
Article 5
Es modifica l’apartat segon de l’article 7 de la Llei 5/1993 en els termes
següents:
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“2. El president de les Illes Balears, a proposta del Consell Consultiu i
havent oït prèviament el Consell de Govern i la Mesa del Parlament, podrà
suspendre en l’exercici del càrrec qualsevol dels consellers durant el temps
indispensable per resoldre sobre la concurrència d’alguna de les causes de
cessament”.
Article 6
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a arbitratge de les qüestions que se suscitin respecte dels béns i dels drets
patrimonials d’aquesta Administració.
9.- Conflictes d’atribucions que se suscitin entre les institucions
d’autogovern de la comunitat autònoma.
10.- Procediments tramitats per les administracions públiques de les Illes
Balears en els quals la llei exigeixi preceptivament el dictamen d’un òrgan
consultiu, referits, entre d’altres, a les matèries següents:

L’article 8 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera següent:
“1. La condició de membre del Consell Consultiu és incompatible amb els
càrrecs següents:

a).- Reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis formulades
davant l’Administració de la comunitat autònoma, els consells insulars i les
corporacions locals, sempre que la quantitat reclamada sigui superior a 499.158
pessetes o a 3.000 euros.

a).- Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b).- Revisió d’ofici dels actes i de les disposicions administratives.
b).- Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del Parlament Europeu.
c).- Magistrat del Tribunal Constitucional.
d).- Síndic de Greuges.
e).- Síndic de Comptes.
f).- Membre de la institució del Defensor del Poble o del Tribunal de
Comptes.
g).- Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre càrrec que
impliqui mandat representatiu de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels
consells insulars o de les entitats locals.

c).- Interpretació, modificació, resolució i anul·lació de concessions i
contractes de les administracions públiques.
d).- Modificació d’instruments de planejament urbanístic quan aquesta
tengui per objecte establir, de manera diferent, la zonificació o l’ús de les zones
verdes i els espais lliures.
11.- Qualsevol altre assumpte en el qual una llei exigeixi expressament el
dictamen del Consell d’Estat o d’un òrgan consultiu”.
Article 8
L’article 11 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera següent:

h).- Membre dels òrgans superiors de direcció dels partits polítics, sindicats
de treballadors o organitzacions empresarials.

“ 1. Amb caràcter facultatiu, podrà demanar-se el dictamen del Consell
Consultiu en els casos següents:

2. Si, abans de la presa de possessió, concorre en algun dels designats
membre del Consell Consultiu una causa d’incompatibilitat, la persona afectada
haurà de cessar en el càrrec o en l’activitat incompatible. Si aquest cessament no
es produeix en el termini dels vuit dies següents a la designació, s’entendrà que
no accepta el càrrec de membre del Consell Consultiu. Aquesta regla s’aplicarà
també en els casos d’incompatibilitat sobrevenguda.

1.- Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del
Parlament de les Illes Balears.

3. Els membres del Consell Consultiu hauran d’abstenir-se d’intervenir en
aquells assumptes en què així pertoqui, d’acord amb allò que disposa la legislació
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú”.

4.- Instruments de planificació sectorial aprovats pel Govern o pels
consells insulars.

2.- Avantprojectes de llei elaborats pel Govern.
3.- Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.

5.- Conflictes de competències entre l’Administració de la comunitat
autònoma i altres administracions públiques de les Illes Balears.

Article 7
L’article 10 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera següent:

6.- Qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la seva transcendència
especial a judici del president de les Illes Balears, o dels presidents dels consells
insulars en els casos a què fa referència l’article 15.1.e).

“El Consell Consultiu serà consultat preceptivament en els casos següents:
1.- Avantprojectes de reforma de l’Estatut d’autonomia.
2.- Lleis i normes amb rang de llei de l’Estat, prèviament a la interposició
del recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional pel Govern o
pel Parlament de les Illes Balears.
3.- Conflictes positius de competències que el Govern de les Illes Balears
pugui plantejar davant el Tribunal Constitucional, amb caràcter previ al
requeriment pertinent.
4.- Conflictes en defensa de l’autonomia local plantejats per les entitats
locals de les Illes Balears davant el Tribunal Constitucional.
5.- Projectes de legislació delegada a què fa referència l’article 27.1 de
l’Estatut d’Autonomia.
6.- Projectes de disposicions reglamentàries, excepte les de caràcter
organitzatiu, i les seves modificacions.
7.- Avantprojectes de llei i projectes de disposicions administratives que
afectin substancialment l’organització, la competència o el funcionament del
Consell Consultiu.
8.- Transaccions judicials o extrajudicials sobre els drets de contingut
econòmic de l’Administració de la comunitat autònoma, així com la submissió

2. En el supòsit previst en el número 1 de l’apartat anterior, els proposants
del dictamen hauran de comunicar la seva intenció a la Mesa del Parlament en
el termini de dos dies, comptadors des de l’endemà de l’aprovació del text
resultant del dictamen de la comissió corresponent, al qual s’hauran d’incorporar,
si n’és el cas, les esmenes que es mantenen perquè siguin discutides en el Ple. La
Mesa formularà la sol·licitud de dictamen una vegada comprovada la legalitat de
la proposta.
3. Un cop passat el tràmit previst a l’apartat anterior, el procediment
legislatiu romandrà suspès fins que no se n’elabori el dictamen o hagi transcorregut
el termini d’emissió i el Consell Consultiu no l’hagi tramès a la Mesa del
Parlament. El dictamen es publicarà al Butlletí oficial del Parlament de les Illes
Balears.
4. En el supòsit previst en el número 2 de l’article 10, els grups parlamentaris
o els diputats als quals es reconeix la iniciativa, hauran de comunicar la seva
intenció a la Mesa del Parlament en el termini de deu dies, comptadors des de
l’endemà de la publicació oficial de la llei o la disposició normativa amb rang de
llei contra la qual es pretén interposar el recurs d’inconstitucionalitat. Sense cap
més tràmit, la Mesa haurà de formular la sol·licitud de dictamen.
5. Una vegada rebut el dictamen sol·licitat de conformitat amb l’apartat
anterior, el president del Parlament n’ordenarà la publicació al Butlletí oficial del
Parlament de les Illes Balears, a fi que els grups parlamentaris o els diputats, en
els termes establerts en el Reglament del Parlament, puguin formular la petició
de convocatòria del Ple per decidir sobre la interposició del recurs
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d’inconstitucionalitat.”
Article 9
L’article 14 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera següent:
“El Consell Consultiu elevarà anualment al president de les Illes Balears
i a la Mesa del Parlament una memòria en la qual donarà compte de les activitats
realitzades i podrà exposar els suggeriments i les observacions que consideri
oportunes en relació amb la millora de l’ordenament jurídic i de l’actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears”.
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quantia superior a la fixada a l’article 10, apartat 10, lletra a), hi serà preceptiu
el dictamen del Consell Consultiu, amb independència de quines siguin les
normes en què es fonamentin les pretensions dels reclamants.
Disposició transitòria primera
En el termini màxim d’un mes des de l’inici del període de sessions
immediatament següent a aquell en el qual s’aprova aquesta llei, el Parlament i
el Govern comunicaran al president de les Illes Balears la relació de les persones
que han de formar part del Consell Consultiu.
Disposició transitòria segona

Article 10
L’article 15 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera següent:

Excepcionalment, els quatre membres que per primera vegada designi el
Govern en aplicació d’aquesta Llei ho seran per un període de dos anys, sense
perjudici d’una nova designació.

“1. Poden sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu:
Disposició transitòria tercera
a).- El president de les Illes Balears, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de
qualsevol dels membres del Govern, en tots els casos.
b).- La Mesa del Parlament, a iniciativa de la meitat més un dels diputats,
en el supòsit previst al número 1 de l’apartat 1 de l’article 11, i a iniciativa de dos
grups parlamentaris o d’una quarta part dels diputats, en el supòsit previst al
número 2 de l’article 10.
c).- El síndic de Greuges, en els casos prevists en els números 1 i 2 de
l’article 11.
d).- Els presidents del consells insulars i els batles, en els supòsits d’emissió
preceptiva del dictamen d’òrgan consultiu expressament prevists en l’ordenament
jurídic.
e).- Els presidents dels consells insulars, amb caràcter facultatiu, quan es
tracti d’assumptes de rellevància notòria que puguin afectar directament l’àmbit
de competències respectiu.
2. En els supòsits expressament prevists en l’ordenament jurídic, els òrgans
que tenguin atribuïda la representació de corporacions i institucions públiques
diferents de les esmentades en l’apartat anterior hauran de formular la sol·licitud
de dictamen a través del president de les Illes Balears”.

1. Allò que es disposa en la nova redacció de l’apartat primer de l’article
5 de la Llei 5/1993, darrer incís, serà aplicable també als membres del Consell
Consultiu que hagin gaudit d’aquesta condició amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta llei de modificació, de manera que el temps ja servit en aquesta
institució es considerarà, a aquests efectes, com a un únic període de quatre anys.
2. En conseqüència, els membres designats pel Govern en aplicació
d’aquesta llei que es veuen afectats pel que disposen l’apartat anterior i la
disposició transitòria segona d’aquesta llei, únicament podran ser designats
novament per un altre període de quatre anys.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquesta llei.
Disposició final
1. En el termini de tres mesos, comptadors des de la primera sessió en què
participin els nous membres del Consell Consultiu, i a proposta d’aquesta
institució, el Govern aprovarà la reforma del Reglament d’execució i desplegament
de la Llei 5/1993, en els termes que exigeixin les modificacions que introdueix
aquesta llei.

Article 11
Es modifiquen els apartats primer i segon de l’article 17 de la Llei 5/1993
en els termes següents:
“1. El Consell Consultiu haurà de resoldre les consultes en el termini d’un
mes, comptador des de la recepció de la sol·licitud de dictamen. En els supòsits
dels números 1, 5, 6 i 7 de l’article 10, i dels números 2, 4, 5 i 6 de l’apartat 1 de
l’article 11, el termini serà de quaranta dies.

2. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma,a trenta-u de maig de dos mil

2. Quan la sol·licitud sigui formulada pel president de les Illes Balears o per
la Mesa del Parlament i s’hi faci constar la urgència del dictamen, el termini
d’emissió serà de quinze dies”.
Article 12.
Es modifica l’apartat segon de l’article 6 de la Llei 5/1993 en els termes
següents:
“El cessament serà acordat pel President de les Illes Balears. En els casos
prevists en els apartats d) i e) es requerirà audiència de l’interessat i informe del
Consell Consultiu que seran tramesos al Consell de Govern i a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears perquè
emeti la seva opinió, segons sigui el Conseller dels nomenats pel Govern o pel
Parlament respectivament”.
Disposició addicional primera
Queden sense efecte la disposició addicional, la disposició transitòria i les
disposicions finals primera i segona de la Llei 5/1993.
Disposició addicional segona
En els procediments de responsabilitat patrimonial que es tramitin davant
els consells insulars i les corporacions locals de les Illes Balears i que tenguin una

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència
Antoni Garcias Coll

— o —-

CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Núm. 12243
Correcció d’errades advertides en el decret 76/2000, de 5 de maig,
d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges i declaració d’àrea de
rehabilitació integrada.
Havent-se advertit errades en el Decret 76/2000, de 5 de maig, d’ajudes
a la rehabilitació d’habitatges i declaració d’àrea de rehabilitació integrada, es
procedeix a efectuar les oportunes rectificacions.
1). Article 5 pàgina 7630.
On posa: “ Antiguitat de l’immoble superior a 25 anys”.
Ha de dir: “a) Antiguitat de l’immoble superior a 25 anys”.

