
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 23131

Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de
joventut i lleure.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 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.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears enumera tota
una sèrie de matèries, en relació amb les quals els consells poden assumir les
competències reglamentàries, executives i de gestió, dins el seu àmbit territorial,
en la mesura que la comunitat autònoma tengui la competència sobre aquestes.
Així mateix, d’acord amb el darrer paràgraf d’aquest article els consells també
poden assumir-ne d’altres que, dins l’àmbit territorial propi, corresponguin als
interessos respectius, d’acord amb les transferències o delegacions que a tal fi
s’estableixin

En aplicació de l’article 39 esmentat, el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat, fins al dia d’avui, quinze lleis d’atribució de competències.

Els apartats 12 i 13 de l’article 10 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, respectivament, estableixen la competència exclusiva de la comunitat
autònoma en matèria d’esport i lleure i de joventut i tercera edat. Atès el que dis-
posen aquests apartats, es planteja ara, en un escenari dinàmic de configuració
de la normativa que ha de regir les polítiques integrals de joventut, la transfe-
rència als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera de les funcions regla-
mentària, executiva i de gestió en matèria de joventut i lleure, com a instruments
per apropar aquestes polítiques als seus destinataris i garantir així mateix una
millor prestació dels serveis públics.

Capítol I
Disposició general

Article 1
Objecte de la llei

1. L’objecte d’aquesta llei és l’atribució de la funció executiva i la gestió
de les competències assumides per la comunitat autònoma de les Illes Balears
en les matèries de joventut i lleure que s’indiquen, als consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, d’acord amb el que pre-
veuen l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i els articles con-
cordants de la Llei reguladora dels consells, en els termes establerts en aquesta
llei.

2. S’atribueix, també, als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera la
potestat reglamentària sobre les competències transferides per aquesta llei, l’ex-
ercici de la qual tindrà l’abast que s’estableix en el capítol X.

3. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera executaran també els
plans i programes que aprovi el Govern de les Illes Balears per a la coordinació
de les competències de la comunitat autònoma i dels ens insulars en les matèries
de joventut i lleure, dins el seu àmbit territorial, d’acord amb el que es disposa
a l’article 16 d’aquesta llei.

Capítol II
Funcions executives i de gestió atribuïdes als consells de Menorca i

d’Eivissa i Formentera

Article 2
Competències en matèries de joventut i lleure, la funció executiva i la

gestió de les quals es transfereixen

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera assumeixen, com a
pròpies, la funció executiva i la gestió en les matèries de joventut i lleure

següents:

a) Educació en el lleure infantil i juvenil.
b) Activitats de lleure per a infants i joves.
c) Instal·lacions destinades a activitats de lleure per a infants i joves.
d) Associacionisme i participació.
e) Informació juvenil.
f) Intercanvis i turisme juvenil.
g) Activitats juvenils de promoció artística i cultural.

Article 3
Funcions relatives a l’educació en el lleure infantil i juvenil

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, dins el seu
àmbit territorial i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les funcions
relatives a l’educació en el lleure infantil i juvenil que s’indiquen:

a) Autorització i revocació del reconeixement de les escoles d’educadors
de temps lliure d’àmbit insular.

b) Assistència a les escoles de formació d’educadors en el lleure infantil i
juvenil d’àmbit insular.

Article 4
Funcions relatives a les activitats de lleure amb infants i joves

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, dins el seu
àmbit territorial i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les funcions
relatives a les activitats de lleure amb infants i joves següents:

a) Autorització o, si n’és el cas, recepció de la comunicació preceptiva
sobre realització d’activitats d’acampades, colònies, rutes, camps de treball i la
resta d’activitats infantils i juvenils de temps lliure.

b) Programació i execució d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
c) Assistència tècnica i/o econòmica als municipis i altres entitats locals

que programin i executin activitats de temps lliure infantil i juvenil.
d) Suport a les associacions, entitats juvenils i entitats que presten serveis

a la joventut que programin i/o executin activitats de lleure per a infants i joves.

Article 5
Funcions relatives a les instal·lacions destinades a activitats de lleure

amb infants i joves

1. Correspon als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins el seu
àmbit territorial, la creació d’instal·lacions destinades a activitats de lleure per a
infants i joves i la gestió de les que són de la seva titularitat.

La gestió podrà ser directa o indirecta, fer-se a través d’entitats de dret
creades a l’efecte, i també a través de la constitució de consorcis amb altres
administracions públiques per a finalitats d’interès comú i/o amb entitats pri-
vades sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic, concur-
rents amb les de les administracions públiques consorciades, o mitjançant l’ad-
hesió a altres organitzacions personificades de gestió ja constituïdes amb les
finalitats esmentades.

2. Així mateix, els consells respectius assistiran, econòmicament i tècni-
cament, els municipis i altres ens locals per a la creació, el manteniment i la
gestió d’instal·lacions destinades a activitats per a infants i joves.

3. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, amb sub-
jecció a l’ordenament vigent en cada moment, les funcions de tramitació i res-
olució d’atorgament d’autoritzacions administratives per al funcionament de les
instal·lacions destinades a activitats de lleure per a infants i joves, en les seves
diferents tipologies, que s’integraran en la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils.

Article 6
Funcions relatives al foment de l’associacionisme i la participació

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera assumeixen, dins el seu
àmbit territorial, les funcions següents:

a) Foment de l’associacionisme juvenil i totes les seves manifestacions.
b) Promoció d’altres formes organitzades de participació dels joves en la

vida social, política, econòmica i cultural.
c) Articulació de mecanismes de participació dels joves en les organitza-

cions de voluntariat, des de la solidaritat, el compromís i la diversitat.

Article 7
Funcions relatives a la informació per als joves
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Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera assumeixen, dins el seu
àmbit territorial, les funcions següents:

a) Autorització i revocació dels serveis d’informació juvenil del seu àmbit
territorial, amb l’informe preceptiu del Centre Balear d’Informació i
Documentació per a la Joventut sobre la creació de nous serveis d’informació,
sense perjudici del que estableix l’article 12 d’aquesta llei.

b) Activitats d’informació, de documentació, d’orientació i d’assessora-
ment dirigides als joves, prestades pels centres d’informació jove, la titularitat
dels quals els correspongui.

c) Assistència i suport als centres d’informació jove, als punts d’informa-
ció jove, a les unitats d’informació jove i als serveis especialitzats integrats a la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove dependents d’altres entitats
públiques o privades.

Article 8
Funcions relatives a la mobilitat geogràfica, als intercanvis i al tur-

isme juvenil

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera arbitraran mesures per
afavorir els intercanvis i la mobilitat geogràfica dels joves radicats en els respec-
tius àmbits territorials. També els correspondrà l’organització de viatges i activ-
itats de turisme de caràcter cultural i educatiu en condicions d’avantatge per als
joves del seu àmbit territorial.

Article 9
Funcions relatives a activitats juvenils de promoció artística i cultur-

al

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera assumeixen, dins el seu
àmbit territorial, les funcions següents:

a) Realització d’activitats que serveixin per divulgar l’obra de joves
artistes.

b) Promoció d’activitats de desenvolupament cultural dirigides a joves.
c) Actuacions d’ajuda econòmica a joves artistes.

Capítol III
Funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora atribuïda

als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Article 10
Funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora en matèria

de joventut

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera realitzaran, en el seu
àmbit territorial i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les funcions
relatives a:

a) Inspecció, verificació i control de les escoles de formació del temps lli-
ure i de les activitats de temps lliure infantil i juvenil, així com de les
instal·lacions, centres i serveis per a la joventut.

b) La incoació, la tramitació i la resolució dels procediments sancionadors
que corresponguin, per infracció de la normativa reguladora en matèria de
joventut i lleure.

c) L’execució de les sancions recaigudes en els procediments indicats a
l’apartat anterior.

Capítol IV
Instruments de publicitat de les d’instal·lacions juvenils

Article 11
Censos de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears

1. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, en l’àmbit territorial
respectiu, crearan i gestionaran els seus propis censos insulars de la Xarxa
d’Instal·lacions Juvenils, dins els quals hi haurà la secció de la Xarxa d’Albergs
Juvenils, que tindrà la mateixa estructura, organització i funcionament que el
Cens de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears, que serà únic per
a les Illes Balears.

2. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, amb sub-
jecció a l’ordenament sectorial de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils vigent a
cada moment, les funcions de tramitació i resolució dels procediments d’in-
scripció i de cancel·lació dels assentaments que han de constar en els llibres dels
censos insulars, incloses la tramitació i la resolució dels registres administratius
contra els actes i acords dictats pels seus òrgans.

3. Per a la inclusió en els censos insulars de qualsevol instal·lació juvenil
serà imprescindible prèviament que l’òrgan competent corresponent hagi
autoritzat el seu funcionament.

4. El Cens de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears serà
l’instrument de coneixement i coordinació interinsular.

5. Els censos insulars de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes
Balears s’instal·laran en suport informàtic, amb els sistemes d’intercomunicació
i de coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica i de contingut
respecte del Cens de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears.

6. Per assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Cens de la Xarxa
d’Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears, els consells de Menorca i d’Eivissa
i Formentera han de comunicar al final de cada trimestre natural, per escrit,
qualsevol anotació que efectuïn en el corresponent cens insular. També s’ha de
lliurar aquesta informació als altres censos insulars. Aquesta comunicació per
escrit podrà ser substituïda per la transmissió telemàtica amb els sistemes d’in-
tercomunicació i de coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica.

Capítol V
Instruments de publicitat dels serveis d’informació jove

Article 12
Censos dels serveis d’informació jove

1. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, en l’àmbit territorial
respectiu, crearan i gestionaran els seus propis censos insulars de serveis d’in-
formació jove, que tindran la mateixa estructura, organització i funcionament
que el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove, el qual serà únic
per a les Illes Balears.

2. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, amb sub-
jecció a l’ordenament sectorial de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove
vigent a cada moment, les funcions de tramitació i resolució dels procediments
d’inscripció i de cancel·lació dels assentaments que han de constar en els llibres
dels censos insulars, incloses la tramitació i la resolució dels recursos adminis-
tratius contra els actes i acords dictats pels seus òrgans.

3. La inclusió en els censos insulars dels serveis d’informació jove suposa
el reconeixement oficial de la integració dels serveis inscrits en la Xarxa Balear
de Serveis d’Informació Jove. No obstant això, s’hi inscriuran directament
les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut l’àmbit d’ac-
tuació de les quals sigui d’abast suprainsular o de caràcter nacional amb dele-
gació a les Illes Balears.

4. El Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove es mantindrà
com a instrument de coneixement i coordinació interinsular.

5. Els censos insulars dels serveis d’informació jove s’instal·laran en
suport informàtic, amb els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que
garanteixin la compatibilitat informàtica i de contingut respecte del Cens de la
Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

6. Per assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Cens de la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove, els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera han
de comunicar al final de cada trimestre natural, per escrit, qualsevol anotació
que efectuïn en el corresponent cens insular. També s’ha de lliurar aquesta infor-
mació als altres censos insulars. Aquesta comunicació per escrit podrà ser sub-
stituïda per la transmissió telemàtica amb els sistemes d’intercomunicació i de
coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica.

Capítol VI
Instruments de publicitat de les entitats juvenils i de les entitats prestado-

res de serveis a la joventut

Article 13
Censos d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la

joventut
1. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera han de crear i ges-

tionar els seus propis censos insulars d’entitats juvenils i d’entitats prestadores
de serveis a la joventut, on s’han d’inscriure aquelles que actuïn exclusivament
dins els àmbits territorials respectius, que han de tenir la mateixa estructura,
organització i funcionament que el Cens d’Entitats Juvenils i d’Entitats
Prestadores de Serveis a la Joventut de les Illes Balears, que ha de ser únic per
a les Illes Balears.
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2. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, amb sub-
jecció a l’ordenament sectorial vigent, les funcions de tramitació i resolució dels
procediments d’inscripció i de cancel·lació dels assentaments que han de con-
star en els llibres dels censos insulars.

3. El Cens d’Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de Serveis a la
Joventut es mantindrà com a instrument de coneixement i coordinació interin-
sular.

4. Els censos insulars d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis
a la joventut s’instal·laran en suport informàtic, amb els sistemes d’intercomu-
nicació i de coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica i de con-
tingut respecte del Cens d’Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de Serveis a
la Joventut de les Illes Balears.

5. Per assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Cens d’Entitats Juvenils i
d’Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de les Illes Balears, els consells
de Menorca i d’Eivissa i Formentera han de comunicar al final de cada trimestre
natural, per escrit, qualsevol anotació que efectuïn en el corresponent cens insu-
lar. També s’ha de lliurar aquesta informació als altres censos insulars. Aquesta
comunicació per escrit podrà ser substituïda per la transmissió telemàtica amb
els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin la compatibil-
itat informàtica.

6. Mitjançant el mateix sistema es comunicaran a cada un dels censos
insulars les anotacions que els òrgans de l’Administració de la comunitat
autònoma formalitzin en el Cens d’Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de
Serveis a la Joventut de les Illes Balears.

Capítol VII
Instal·lacions destinades a activitats de lleure per a infants i joves la titu-

laritat de les quals es traspassa als consells de Menorca i d’Eivissa i
Formentera

Article 14
Instal·lacions destinades a activitats de lleure per a infants i joves la

titularitat de les quals es traspassa als consells de Menorca i d’Eivissa i
Formentera 

1. Per a l’exercici de les funcions enumerades a l’article 5 d’aquesta llei,
es traspassen als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera la titularitat de
les instal·lacions destinades a activitats de lleure per a infants i joves radicades
en els respectius àmbits territorials que s’assenyalen a l’annex I d’aquesta llei.

2. Correspondran a aquests consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera
el manteniment i la conservació ordinària de les instal·lacions esmentades i la
gestió econòmica, administrativa i de règim interior d’aquestes.

3. Serà també a càrrec dels consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera
la inversió nova i la inversió de reposició que s’hagin d’efectuar en les
instal·lacions.

4. Les instal·lacions la titularitat de les quals es transfereix han de desti-
nar-se a la mateixa finalitat per mor de la qual es traspassen i, en tot cas, a la
realització d’activitats d’interès general vinculades exclusivament a nins i joves.

Capítol VIII
Centres i serveis d’informació jove la titularitat i la gestió dels quals es

traspassen als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Article 15
Centres i serveis d’informació jove la titularitat i la gestió dels quals

es traspassen als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera

1. Per a l’exercici de les funcions enumerades a l’article 7 d’aquesta llei,
es traspassa als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera la titularitat dels
centres d’informació jove radicats en els respectius àmbits territorials que
s’assenyalen a l’annex III d’aquesta llei.

2. Correspondran a aquests consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
a més de la prestació dels serveis d’informació als joves que els pertoquin, el
manteniment i la conservació ordinària dels centres on s’ubiquin.

3. Seran també a càrrec dels consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera
la inversió nova i la inversió de reposició que s’hagin d’efectuar en les
instal·lacions i els equipaments dels centres.

Capítol IX
Potestats que es reserven el Govern i l’Administració de les Illes Balears

Article 16
Potestats genèriques que es reserven el Govern i l’Administració de

les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears es reserva les potestats i les actuacions
següents:

1. Potestat reglamentària normativa o externa sobre les competències
atribuïdes als consells en matèria de joventut i lleure, en els termes fixats al
capítol corresponent d’aquesta llei i amb les limitacions fixades al capítol X.

2. Aprovar plans i programes per a la coordinació de la política comuna
en matèries de joventut i lleure al conjunt de les Illes Balears en els supòsits pre-
vists a l’article 31 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells. 

El Govern de les Illes Balears elaborarà aquesta planificació i aquesta pro-
gramació tenint en compte la informació subministrada pels consells de
Menorca i d’Eivissa i Formentera i d’acord amb els criteris establerts prèvia-
ment per la Conferència sectorial en matèria de joventut i lleure, que es crea a
l’article 20 d’aquesta llei.

En tot cas, en l’elaboració d’aquesta planificació i d’aquesta programació,
s’haurà de respectar en tot moment l’autonomia dels diferents consells així com
la seva participació efectiva, en els termes prevists a la legislació reguladora
dels consells.

En tot cas, l’execució dels plans i dels programes autonòmics serà com-
petència dels consells dins del seu àmbit territorial quan es refereixi a matèries
transferides o pròpies dels consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, sense
perjudici de la coordinació general que correspondrà al Govern de les Illes
Balears.

3. Representar les Illes Balears en qualsevol manifestació supracomu-
nitària.

L’Administració de les Illes Balears, quan les relacions tenguin per
objecte matèries d’interès de qualsevol dels consells de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, articularà la presència de representants d’aquests en el si de les
seves delegacions.

4. Coordinar, fer el seguiment i avaluar els programes en matèria de
joventut i lleure finançats o cofinançats amb fons procedents de l’Administració
General de l’Estat o de la Unió Europea, prèvia consulta a la Conferència sec-
torial creada per aquesta llei.

5. L’ordenació i la gestió de les estadístiques autonòmiques.

6. La titularitat i l’exercici de les potestats genèriques atribuïdes als con-
sells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca.

7. Qualsevol altre potestat genèrica que tingui caire o abast suprainsular.

Article 17
Potestats específiques que es reserven el Govern i l’Administració de

les Illes Balears

L’Administració de les Illes Balears es reserva les potestats, els serveis,
les funcions i les actuacions específiques següents:

1. La gestió del Cens d’Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de
Serveis a la Joventut de les Illes Balears.

2. La inscripció al cens esmentat a l’apartat anterior de les entitats juve-
nils i de les entitats prestadores de serveis a la joventut l’àmbit d’actuació de les
quals sigui l’illa de Mallorca, suprainsular o de caràcter nacional amb delegació
a les Illes Balears.

3. La gestió del Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

4. La gestió del Cens de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes
Balears.

5. La representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears davant
el consorci de la Red Espanyola de Albergues Juveniles (REAJ), amb la partic-
ipació dels consells.

6. L’autorització i la revocació del reconeixement de les escoles d’edu-
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cadors de temps lliure l’àmbit d’actuació de les quals sigui suprainsular.

7. L’assistència a les escoles de formació d’educadors en el lleure infantil
i juvenil l’àmbit d’actuació de les quals sigui suprainsular o de l’illa de
Mallorca.

8. La creació, l’organització, el finançament i la gestió d’aquelles
instal·lacions i serveis per a infants i joves que, per les seves característiques
específiques, transcendeixin l’àmbit dels interessos propis dels consells de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, d’acord amb els criteris establerts per la
Conferència sectorial en matèria de joventut i lleure.

9. La programació i la realització d’activitats de promoció i de divulgació
de l’obra de joves artistes i creadors de Menorca i d’Eivissa i Formentera fora
de la pròpia illa i de projecció dels seus treballs fora del territori de les Illes
Balears.

10. La coordinació dels programes europeus d’acció comunitària en
matèria de joventut de caràcter interinsular.

11. L’articulació i la coordinació dels plans i dels programes en matèria de
joventut i lleure que es formalitzin conjuntament entre l’Administració de
l’Estat i la de la comunitat autònoma.

En els termes prevists a l’article 16.2 d’aquesta llei i a la legislació regu-
ladora dels consells, aquests hauran de participar juntament amb l’administració
autonòmica en l’elaboració de propostes, projectes i acords que puguin establir-
se entre l’administració autonòmica i l’administració estatal, per a totes aquelles
qüestions que puguin afectar les competències dels consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera.

12. Les relacions que, legalment o convencionalment, correspongui man-
tenir amb l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes i les altres insti-
tucions i entitats públiques.

L’Administració de les Illes Balears, quan aquestes relacions incideixin en
matèries que puguin concernir els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
articularà els mecanismes apropiats per a la prèvia posada en comú dels inter-
essos de les institucions implicades.

13. El suport i les relacions institucionals que pertoquin amb el Consell de
la Joventut de les Illes Balears, així com les relacions institucionals amb altres
ens organitzats de participació dels joves d’àmbit autonòmic.

14. La titularitat i l’exercici de les potestats específiques atribuïdes als
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca.

15. Qualsevol altra potestat específica que tingui caire o abast suprainsu-
lar.

Capítol X
De la potestat reglamentària

Article 18
De la potestat reglamentària normativa

1. La potestat reglamentària sobre les competències atribuïdes per aques-
ta llei als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en les matèries de joven-
tut i lleure correspon a aquests consells.

2. No obstant això, el Govern i l’Administració de les Illes Balears exer-
ciran la potestat reglamentària per establir la regulació bàsica de caràcter
suprainsular.

3. L’exercici per part del Govern de les Illes Balears de la potestat es pro-
duirà mitjançant les corresponents consultes als consells de Menorca i d’Eivissa
i Formentera durant el procés d’elaboració del reglament de què es tracti, amb
la finalitat d’harmonitzar els diferents interessos públics implicats. L’informe
corresponent dels consells serà emès pel Ple, havent-ne formulat prèviament
proposta el govern insular respectiu.

4. La potestat reglamentària normativa, a l’àmbit de l’illa de Mallorca,
correspondrà al Govern de les Illes Balears.

Capítol XI
Disposicions comunes

Article 19
Normativa reguladora

En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els consells
ajustaran el seu funcionament al règim que s’hi estableix, a la Llei reguladora

dels consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, a la Llei estatal reguladora
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú i a la legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que els
sigui d’aplicació o, subsidiàriament, a la legislació estatal.

Article 20
Mecanismes de col·laboració i informació mútua

1. Es crea la Conferència sectorial en matèria de joventut com a estructura
permanent de col·laboració per a la deliberació entre els ens implicats, amb la
finalitat de:

a) Elaborar fórmules concretes de nova regulació i de revisió de la nor-
mativa vigent.

b) Proposar programes en matèria de joventut i lleure.
c) Harmonitzar els interessos propis de les diferents institucions partici-

pants.
d) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats quan una activitat

o un servei superi l’àmbit dels interessos propis dels consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera o incideixi i condicioni, de manera rellevant, l’exercici
de les competències autonòmiques.

e) Convenir paràmetres d’homogeneïtzació tècnica en els aspectes que
pertoquin.

f) Presentar informes i propostes per a l’obtenció de subvencions d’àmbit
estatal.

2. La Conferència sectorial en matèria de joventut estarà integrada pel
conseller autonòmic competent en matèria de joventut, qui la presidirà, i pels
consellers competents respectius dels consells de Menorca i d’Eivissa i
Formentera.

3. La Conferència es reunirà, com a mínim, una vegada l’any i quan ho
sol·liciti, almenys, una de les institucions representades o ho determini el presi-
dent. A les reunions podran assistir-hi els òrgans directius i els tècnics que cada
una de les institucions participants consideri oportú.

4. La Conferència sectorial en matèria de joventut exercirà únicament fun-
cions de deliberació, de consulta i de proposta.

La fixació d’una posició comuna, que s’obtindrà per unanimitat de tots els
implicats, adoptarà la forma de recomanació.

5. La Conferència sectorial en matèria de joventut elaborarà i aprovarà el
seu reglament de funcionament.

6. Aquests mecanismes de col·laboració seran també d’aplicació als pro-
cediments d’elaboració d’instruments de planificació d’àmbit autonòmic.

7. Sense perjudici d’allò que estableixen els punts anteriors, es podran
crear altres instruments de col·laboració per a la posada en comú dels interessos
de les institucions afectades.

Article 21
Mecanismes de coordinació i control de les competències transferides

1. El Govern de les Illes Balears, en el supòsits esmentats a l’apartat 2 de
l’article 31 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells, podrà, en l’exercici
de la seva potestat normativa, fixar directrius de coordinació de les funcions
transferides, que vincularan els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

2. Quan el Govern de les Illes Balears iniciï el procediment d’elaboració
de directrius per a la coordinació de les competències transferides, el conseller
autonòmic competent en la matèria convocarà la Conferència sectorial en
matèria de joventut.

3. La Conferència sectorial en matèria de joventut, per aconseguir el con-
sens de les institucions implicades, deliberarà sobre les mesures de coordinació
proposades pel Govern de les Illes Balears, els criteris generals que l’han d’in-
formar i els objectius i les prioritats d’actuació, i n’emetrà les recomanacions
que consideri oportunes.

Capítol XII
Delegació als ajuntaments

Article 22
Delegació als ajuntaments i/o a les mancomunitats

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera promouran la delegació
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en els ajuntaments o en les mancomunitats, en l’àmbit de la respectiva demar-
cació territorial, de les funcions i dels serveis en les matèries de joventut i lleure
que satisfacin preferentment un interès local la gestió dels quals pugui ser
assumida per aquests, d’acord amb la legislació vigent.

Capítol XIII
Valoració del cost efectiu

Article 23
Cost efectiu

1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a què fa refer-
ència aquesta llei és de 1.592.915,96 euros per a l’any 2005, el qual es desglos-
sa en l’annex II d’aquesta llei.

2. El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les remunera-
cions concretes que afectin el personal, respecte del capítol I i la part de personal
del capítol IV, i de la taxa de variació interanual que experimenti l’Índex de
Preus al Consum quant a la resta de capítols.

3. La quantificació del cost efectiu, en euros, de l’any 2005, s’ha realitzat
de conformitat amb les valoracions següents:

a. Consell de Menorca
- Costs centrals: 440.440,82 euros
- Costs perifèrics: 356.017,16 euros

b. Consell d’Eivissa i Formentera
- Costs centrals: 440.440,82 euros
- Costs perifèrics: 356.017,16 euros

4. El cost efectiu s’ha d’aplicar als consells de Menorca i d’Eivissa i
Formentera d’acord amb els percentatges i les quanties següents:

a. Consell de Menorca
Total: 796.457,98 euros
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 50,00%

b. Consell d’Eivissa i Formentera
Total: 796.457,98 euros
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 50,00%

5. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis l’exercici dels quals s’a-
tribueix als consells, el cost efectiu indicat per a cada ens insular es minorarà
amb l’import corresponent a la recaptació anual per aquells conceptes, per
obtenir una càrrega assumida neta, segons els detalls següents:

a. Consell de Menorca
- Total cost efectiu: 796.457,98 euros
- Deducció recaptació anual per ingressos: 113.299,92 euros
- Càrrega assumida neta: 683.158,06 euros

b. Consell d’Eivissa i Formentera
- Total cost efectiu: 796.457,98 euros
- Deducció recaptació anual per ingressos: 124.549,41 euros
- Càrrega assumida neta: 671.908,57 euros

Capítol XIV
Mitjans personals

Article 24
Mitjans personals adscrits als serveis i a les institucions que es

traspassen

Es transfereix als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera el person-
al que conformi les plantilles laborals de l’Institut de la Joventut de Menorca i
de l’Institut de la Joventut d’Eivissa i Formentera a la data d’entrada en vigor
de la present llei.

Capítol XV
Mitjans materials

Article 25
Béns immobles la titularitat dels quals es traspassa

Es traspassa als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera la titularitat
dels béns immobles on radiquen les instal·lacions destinades a activitats de

lleure per a infants i joves que s’assenyalen a l’annex I d’aquesta llei.

Article 26
Béns mobles que es posen a disposició dels consells de Menorca i

d’Eivissa i Formentera

L’inventari dels béns mobles que es posen a disposició dels consells s’e-
specificarà en l’acta de lliurament que es formalitzarà entre els presidents dels
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera i el titular de la conselleria del
Govern de les Illes Balears competent en matèria de joventut.

Disposició addicional primera
Transferència de titularitat d’empreses públiques

Es transfereix als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera la titular-
itat jurídica de les següents empreses públiques, amb tots els seus recursos
humans, econòmics i materials, així com els corresponents drets i obligacions:

a. Al Consell de Menorca, l’Institut de la Joventut de Menorca, creat pel
Decret 35/2006, de 31 de març.

b. Al Consell d’Eivissa i Formentera, l’Institut de la Joventut d’Eivissa i
Formentera, creat pel Decret 34/2006, de 31 de març.

Disposició addicional segona
Comissions paritàries

Per acord entre el Govern de les Illes Balears i el consell corresponent, es
crearà una comissió paritària, la missió de la qual serà fer efectiu el traspàs de
la documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta llei determina
i garantir que els expedients en tràmit es resolguin dins els terminis establerts
per la legislació.

Disposició addicional tercera
Subrogació dels consells

1. Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera se subroguen, a par-
tir de l’efectivitat de l’atribució de les competències en concepte de pròpies que
preveu aquesta llei, en els drets i les obligacions que fins ara corresponien a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a cadascuna de
les dues empreses transferides per la disposició addicional primera, relatius a les
competències transferides.

2. No obstant això, el Govern de les Illes Balears es farà càrrec del paga-
ment de les anualitats futures compromeses, derivades de les subvencions ator-
gades a l’empara de la Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports de
30 de desembre del 2005, per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions
per al 2006 per a la creació de noves instal·lacions juvenils de les corporacions
locals de les Illes Balears (BOIB núm. 197, de 31 de desembre del 2005). 

Disposició addicional quarta
Gratuïtat del butlletí oficial

Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels
anuncis, dels acords i d’altres documents exigits per l’ordenament jurídic, com
a conseqüència de l’exercici, per part dels consells de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, de les competències atribuïdes per aquesta llei.

Disposició addicional cinquena
Formes personificades de gestió conjunta

L’Administració de la comunitat autònoma i els consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera poden impulsar la creació de formes personificades de
gestió conjunta per gestionar qualsevol de les funcions transferides en virtut
d’aquesta llei.

Disposició addicional sisena
Finançament de l’adquisició del solar annex al campament de Cala

Jondal

1. Per a l’exercici 2007, el Govern de les Illes Balears abonarà al Consell
d’Eivissa i Formentera, abans del 31 de gener del 2007, la quantitat addicional
i extraordinària de 250.000 euros per tal que aquest pugui fer front al pagament
de la tercera i darrera anualitat de l’adquisició del solar annex al campament de
Cala Jondal, traspassat a la institució insular segons l’annex I d’aquesta llei.

2. Aquesta aportació econòmica no s’ha d’entendre inclosa en el cost efec-
tiu indicat a l’article 23 d’aquesta llei.
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Disposició addicional setena

L’alberg juvenil de Sa Vinyeta, a Ciutadella de Menorca, s’integrarà a la xarxa d’instal·lacions juvenils del Consell de Menorca. S’establirà un conveni entre
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, el Consell de Menorca i el Govern de les Illes Balears, o qualsevol dels ens instrumentals de les seves administracions,
que regularà les condicions de cessió, ús, gestió i finançament de la instal·lació.

Disposició addicional vuitena

En el marc de la legislació sectorial en vigor, els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera gestionaran les matèries relatives al Carnet Jove, en col·lab-
oració amb el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma en els termes que s’acordin.

Disposició transitòria primera
Expedients en tràmit

1. Els expedients en tràmit en la data d’efectivitat de l’atribució de competències es traspassaran als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera, qualsevol
sigui la situació procedimental, perquè l’òrgan corresponent del consell en continuï la tramitació.

2. Correspondrà a l’Administració de les Illes Balears la competència per resoldre els recursos administratius contra els actes i els acords dictats pels òrgans
d’aquesta, abans de l’efectivitat de l’atribució de competències que estableix aquesta llei, encara que el recurs s’interposi posteriorment.

La comunitat autònoma informarà els consells pertinents sobre la resolució del recurs que, si n’és el cas, es dicti.

Disposició transitòria segona
Representació i defensa en judici

La representació i la defensa en judici en relació amb els actes i els acords dictats, en la matèria objecte d’aquesta llei, pels òrgans de l’Administració de la
comunitat autònoma, correspondran als advocats de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única
Derogacions

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o ho contradiguin.

Disposició final primera
Habilitació governativa

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions i els actes necessaris per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.

Disposició final segona
Data d’efectivitat de l’atribució

Es fixa dia 1 de gener de l’any 2007 com a data d’efectivitat de l’atribució de competències que disposa aquesta llei.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX I
BÉNS IMMOBLES

CONSELL DE MENORCA

Nom i ús Adreça Municipi Titular Títol jurídic
Campament i refugi de Biniparratx Carretera Maó-Ciutadella, km 12 Sant Lluís CAIB Propietat
Casal de colònies Es Torretó Carretera Maó-Ciutadella, km 39,5 Ciutadella CAIB Propietat
Refugi Torre d’en Ganxo Punta Prima (ctra. Maó-Ciutadella) Sant Lluís CAIB Propietat
Casal de colònies Trebalúger Carretera d’Es Castell, km. 5 Es Castell Ajuntament Cessió d’ús i gestió
Sa Vinyeta Camí Cala En Blanes Ciutadella de Menorca Ajuntament Cessió d’ús i gestió

CONSELL D’EIVISSA I FORMENTERA

Nom i ús Adreça Municipi Titular Títol jurídic
Campament de Cala Jondal Carretera Cala Jondal, s/n Sant Josep de Sa Talaia CAIB Propietat
Solar annex al campament de Cala Jondal Carretera Cala Jondal, s/n Sant Josep de Sa Talaia Consorci Turisme Jove Propietat

ANNEX II
DESGLOSSAMENT DE COST EFECTIU

COSTS CENTRALS
Capítol Menorca Eivissa i Formentera Total

Personal funcionari I 70.845,25 70.845,25 141.690,50
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Subvencions ajuntaments IV 37.860,04 37.860,04 75.720,08
Subvencions ajuntaments VII 10.668,00 10.668,00 21.336,00
Subvencions entitats juvenils IV 48.177,00 48.177,00 96.354,00
Promoció associacionisme i participació juvenil VI 16.719,73 16.719,73 33.439,46
Promoció artística i cultural VI 35.397,02 35.397,02 70.794,04
Activitats de lleure VI 129.318,00 129.318,00 258.636,00
Informació juvenil VI 42.520,80 42.520,80 85.041,60
Gestió serveis generals II 32.434,98 32.434,98 64.868,96
Gestió altres programes VI 16.500,00 16.500,00 33.000,00
TOTAL COSTS CENTRALS 440.440,82 440.440,82 880.880,64

COSTS PERIFÈRICS
Capítol Menorca Eivissa i Formentera Total

Personal instal·lacions IV 117.011,87 117.011,87 234.023,74
Personal informació juvenil IV 70.381,97 70.381,97 140.763,94
Gestió instal·lacions IV 71.125,11 71.125,11 142.250,22
Intercanvis i turisme juvenil IV 32.640,17 32.640,17 65.280,24
Inversió de reposició VII 64.858,04 64.858,04 129.716,08
TOTAL COSTS PERIFÈRICS 356.017,16 356.017,16 712.034,32

TOTAL COSTS CENTRALS 440.440,82 440.440,82 880.881,64
TOTAL COSTS PERIFÈRICS 356.017,16 356.017,16 712.034,32
TOTAL COST EFECTIU 796.457,98 796.457,98 1.592.915,96
PERCENTATGE D’IMPUTACIÓ 50,00% 50,00% 100,00%

ANNEX III
CENTRES D’INFORMACIÓ JOVE LA TITULARITAT DELS QUALS ES TRASPASSA

a  Consell de Menorca:
Oficina d’Informació Juvenil de Menorca

b  Consell d’Eivissa i Formentera:
Oficina d’Informació Juvenil d’Eivissa i Formentera

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, quinze de desembre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

— o —

Num. 23282
Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i donacions.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 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.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, després de la modificació de la Llei Orgànica de finançament de les comunitats
autònomes (LOFCA) operada per la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i instrumentat a través del conjunt de mesures fiscals i administratives establertes
per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, ha fixat un règim a través del qual les comunitats autònomes han pogut fer un ús meticulós de les competències normati-
ves que els havia atribuït el nou sistema de finançament autonòmic vigent des de l’1 de gener del 2002, sobre elements essencials de l’impost sobre successions i
donacions en els quals l’Estat i les comunitats autònomes comparteixen capacitat normativa (modificació de la tarifa, introducció de millores o noves reduccions
de la base imposable, modificació de les quanties i coeficient del patrimoni preexistent, creació de deduccions i bonificacions de la quota i regulació dels aspectes
de la gestió i la liquidació de l’impost).

Tanmateix, l’exercici reiterat i periòdic d’aquestes competències normatives sobre els tributs cedits per part de les comunitats autònomes, a través de les ano-
menades lleis d’acompanyament -que en cada exercici es tramiten conjuntament amb la dels pressuposts generals-, ha provocat, de forma inevitable, la seva dis-
persió legislativa. Això fa perillar la necessària garantia del principi de seguretat jurídica, especialment en un ordenament tan canviant com el tributari, amb con-
seqüències econòmiques tan importants per als ciutadans contribuents. Conscient de tot això, el legislador autonòmic va incloure a la disposició final primera de
la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, el mandat al Govern de les Illes Balears de presentar al Parlament durant l’any 2006
un projecte de llei de reforma de l’impost sobre successions i donacions. 

De forma paral·lela, darrerament, s’han fet escoltar demandes de reforma profunda de l’impost tant des dels àmbits doctrinals com ciutadans. Algunes comu-
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