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Iniciativa presentada per

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Cristina MAYOR I ABAD
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Assabentament per part del/s portaveu/s :

PORTAVEU: Miquel ENSENYAT I RIUTORT (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA)

PORTAVEU: Pilar COSTA I SERRA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)

PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)

Tipus d'iniciativa : ESMENA Tipus d'esmena : Esmena d'addició

Comissió: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2022/GLEX-0003, núm. RGE 4786/2022, relativa a Tramesa del Projecte de
llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears..

Regulació : Article 125.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Part afectada de l'articulat : Nova disposició final

Títol de la iniciativa :
0_lleure_nova disposició final

Contingut de la iniciativa :

Afegir una nova disposició final amb el següent redactat:

"Disposició final XXX

Modificació de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les
Illes Balears i de mesures tributàries
Es modifica l'apartat G) en la «Definició de les activitats regulades en la matriu d'ordenació del sòl
rústic», continguda en l'annex I de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació
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Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, que passa a tenir la redacció següent:
G) Albergs, cases de colònies, refugis o similars.
Els albergs, les cases de colònies, els refugis o similars que no tenguin la consideració d'activitat
complementària de l'activitat agrària, tendran la consideració d'ús admès, sempre que es
compleixin els següents requisits:
a) Que s'ubiquin en edificacions existents que s'haguessin destinat a l'activitat d'alberg, refugi o
similar amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 1/1991, de 30 de gener, de règim urbanístic
de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
b) Que no s'emplacin en ANEI d'alt nivell de protecció ni en Àrea de Prevenció de Risc
d'Inundació.
c) Que siguin gestionades per administracions públiques o entitats sense ànim de lucre i estiguin
destinades a la realització d'activitats de lleure educatiu per a infants i joves, amb la finalitat de
facilitar-ne la convivència, l'allotjament, la formació o la utilització adequada del lleure. En el cas
de les entitats sense ànim de lucre, s'haurà de comptar amb el reconeixement d'una administració
pública amb competències en matèria d'infància, joventut, lleure educatiu, serveis socials o medi
ambient, per dur a terme el servei de lleure educatiu o d'educació ambiental. Aquesta
administració haurà d'inscriure la instal·lació en el cens que correspongui i es farà responsable de
regular i vetllar pel compliment de les condicions d'exercici, sense perjudici de les competències
concurrents.
La consideració de l'ús admès en cap cas pot comportar la construcció de noves edificacions ni
l'ampliació de les existents. Únicament s'hi podran dur a terme les actuacions de manteniment i
millora imprescindibles per adequar les instal·lacions a les exigències pròpies de la legislació
sectorial que els afecti, restant sotmeses en qualsevol cas a intervenció administrativa preventiva
a través dels instruments de la llicència urbanística o comunicació prèvia, segons pertoqui."

Joana Aina CAMPOMAR I
ORELL Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO Cristina MAYOR I ABAD

Assabentament grup, Assabentament grup, Assabentament grup,

Miquel ENSENYAT I RIUTORT Pilar COSTA I SERRA Alejandro LÓPEZ I SORIA
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