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

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 17716

Decret 85/2004, d�1 d�octubre, pel qual es modifica el Decret
4/1986, de 23 de gener d�implantació i regulació dels estudis d�a-
valuació d�impacte ambiental

L�article 148.1.9 de la Constitució estableix que les Comunitats
Autònomes poden assumir competències sobre la gestió en matèria de protecció
del medi ambient.

L�article 149.1.23ª de la Constitució estableix que l�Estat té competència
exclusiva en legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudi-
ci de les facultats de les Comunitats Autònomes d�establir normes addicionals
de protecció.

Basant-se en el marc constitucional, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha assumit, en virtut de l�article 11.7 de l�Estatut d�Autonomia aprovat
per Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, competències per al desenvolupament
legislatiu i l�execució en matèria de protecció del medi ambient, normes addi-
cionals de protecció, espais naturals protegits i ecologia.

En data 23 de gener de 1986 el Consell de Govern aprovà el Decret
4/1986 d�implantació i regulació dels estudis d�impacte ambiental, considerat
com una normativa provisional i progressiva. 

A l�apartat 8. f) de l�annex I de l�esmentat Decret s�indica que el termini
per a la redacció del Dictamen d�Impacte Ambiental, el qual ha de contenir la
proposta raonada del Comitè, és de dos mesos. 

D�acord amb el punt h) del mateix apartat, si no s�ha emès el dictamen es
continuarà la tramitació com si s�hagués evacuat en sentit favorable.

S'ha reestructurat la secretaria de la Comissió Balear de Medi Ambient
mitjançant Decret 120/2003, d�11 de juliol, i s�han adoptat uns nous criteris de
funcionament de la Comissió Balear de Medi Ambient i del Comitè
d�Avaluacions d�Impacte Ambiental, entre els que destaquen l�assistència i
intervenció d�Ajuntaments i promotors, així com l�elaboració d�un informe jurí-
dic sobre cada expedient que s�informa pel Comitè, per tal de complir amb el
dret d�audiència i participació reconeguts als ciutadans en la Constitució
Espanyola de 1978 i en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El temps transcorregut des que s�aprovà el Decret 4/1986, de 23 de gener,
ha demostrat que el termini de dos mesos per a la redacció del Dictamen
d�Impacte Ambiental per part del Comitè és insuficient, atès el gran volum d�ex-
pedients que tenen entrada en la Comissió Balear de Medi Ambient, la dificul-
tat tècnica que implica l�elaboració del Dictamen, així com les noves modifica-
cions introduïdes consistents en la participació i intervenció dels ens locals i
promotors afectats per cada expedient i l�elaboració dels informes jurídics.

La Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l�Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, al seu article 50 estableix que els ter-
minis màxims per dictar i notificar la resolució expressa en els procediments de
competència de la comunitat autònoma són els que fixi la norma reguladora del
procediment corresponent i no poden excedir de sis mesos, llevat que una llei
n�estableixi un de més ampli o així es prevegi en la normativa comunitària euro-
pea, i que quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini
màxim per dictar i notificar la resolució expressa, aquest termini és de sis mesos.

Per altra banda, és convenient determinar el contingut del Dictamen
d�Impacte Ambiental, el qual contindrà la proposta raonada del Comitè
d�Avaluacions d�Impacte Ambiental, així com regular  els Informes de Serveis.

Per últim, s�han observat unes discrepàncies entre la redacció catalana i la
redacció castellana de l�apartat 5.9 de l�annex III del Decret 4/1986 que és
necessari corregir.

Sense perjudici d�una futura regulació completa per part de la Comunitat
Autònoma de les avaluacions d�impacte ambiental mitjançant Llei o Decret , tot
el que s�ha exposat fa necessària la modificació del Decret 4/1986, de 23 de
gener, d�implantació i regulació dels estudis d�avaluació d�impacte ambiental,
de forma immediata, en el sentit de modificar la redacció de l�apartat 8.1 de
l�annex I, substituint el termini de dos mesos establert per a la redacció del dic-
tamen per part del Comitè d�Avaluacions d�Impacte Ambiental per un termini
de tres mesos, així com introduir en la tramitació del procediment regulat a l�a-
partat 8 de l�annex I els nous criteris adoptats recentment per la Comissió Balear
de Medi Ambient, determinar el contingut del Dictamen d�Impacte Ambiental,
així com regular els Informes de Serveis i corregir les discrepàncies esmentades
entre la redacció catalana i castellana del Decret.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, amb informe favo-
rable de la Secretaria General, d�acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en sessió del dia 1 d�octubre de 2004

DECRET

Article 1.

S�afegeix un nou apartat a l�annex I del Decret 4/1986, de 23 de gener,
d�implantació i regulació dels estudis d�avaluació d�impacte ambiental, a conti-
nuació de l�apartat 3, que quedarà redactat de la següent forma:

�3 bis.- Informes de Servei.- Sense perjudici dels dictàmens sobre les ava-
luacions d�impacte ambiental, l�òrgan mediambiental, a través del Servei enca-
rregat de la tramitació dels expedients, podrà emetre informes en relació a actua-
cions, projectes o activitats no incloses dins els annexes II i III del present
Decret, a sol·licitud d�altres administracions públiques. L�informe s�haurà d�e-
metre en el termini d�un mes a contar des de l�entrada en el registre de l�òrgan
competent per emetre informe, llevat que la legislació sectorial estableixi un
altre termini�.

Article 2.

S�afegeix un nou apartat a l�annex I del Decret 4/1986, de 23 de gener,
d�implantació i regulació dels estudis d�avaluació d�impacte ambiental, a conti-
nuació de l�apartat 7, que quedarà redactat de la següent forma:

�7 bis.- Les activitats subjectes a avaluació d�impacte ambiental d�acord
amb els annexes II i III no podran ser objecte d�exoneració de realització d�a-
valuació d�impacte ambiental.

S�exceptua el cas en què se sol·liciti l�exoneració en base a una Memòria
Ambiental que caracteritzi l�actuació, les circumstàncies mediambientals, i una
anàlisi ambiental bàsica, que acrediti la inexistència d�impactes significatius o
la seva escassa  importància�.

Article 3.

Es modifiquen el punt f); el punt g), que passarà a ser el punt i); i el punt
h), que passarà a ser el punt j), de l�apartat 8.1 de l�Annex I del Decret 4/1986,
de 23 de gener d�Implantació i Regulació dels estudis d�avaluació d�Impacte
Ambiental, i s�afegeixen dos nous punts, que seran els actuals g) i h), quedant
redactats en els següents termes:��

� f) L�Avaluació d�Impacte Ambiental, juntament amb el resultat de la
informació anterior, s�ha de remetre al Comitè d�Avaluacions d�Impacte
Ambiental que, per ell mateix o per mitjà d�un Grup de treball <<ad hoc>>,
redacti un informe final denominat Dictamen d�Impacte Ambiental, el qual ha
de contenir la proposta raonada del Comitè. El termini per a la redacció del dic-
tamen és, com a màxim, de tres mesos.

No obstant això, el termini per a la redacció del dictamen sobre els estu-
dis d�avaluació d�impacte ambiental que acompanyin les figures de planejament
urbanístic, és de dos mesos, de conformitat amb la Llei 9/1990, de 20 de juny,
d�atribució de competències als consells Insulars en matèria d�Urbanisme i
Habitabilitat�.

g) Els estudis d�avaluació d�impacte ambiental seran objecte, primer, d�un
informe tècnic i, després, d�un informe jurídic. 

El promotor de l�activitat objecte d�avaluació d�impacte ambiental tindrà
accés en tot moment als expedients i als informes, podent formular les observa-
cions i suggeriments que estimi adients així com presentar documentació. Tot i
això, aquesta documentació no serà presa en consideració si no ha estat presen-
tada quaranta vuit hores abans de la sessió del Comitè d�Avaluació d�Impacte
Ambiental.

La Conselleria de Medi Ambient organitzarà la forma d�accés als expe-
dients de manera que no es pertorbi el funcionament del Comitè d�Avaluació
d�Impacte Ambiental.

El promotor tindrà dret a assistir a les sessions del Comitè d�Avaluació
d�Impacte Ambiental, amb veu i sense vot, per la qual cosa serà convocat opor-
tunament.

Així mateix, assistirà un representat de l�Ajuntament on radiqui l�activitat
objecte d�avaluació d�impacte ambiental, amb veu i vot.

h) El Dictamen d�Impacte Ambiental, que contindrà la proposta raonada
del Comitè, podrà consistir en:

- informe favorable, que pot incloure condicions,
- informe desfavorable, o
- no emetre informe fins que s�aporti la documentació sol·licitada pel

Comitè o s�esmenin les deficiències que s�assenyalin�.

i) El dictamen anterior s�ha de presentar a la Comissió Permanent de la
Comissió Balear de Medi Ambient, la qual, amb les observacions que hagi fet,

3BOIB 07-10-2004Num. 139



l�ha d�elevar en el termini d�un mes al Departament promotor perquè faci la
presa de decisió. 

j) Havent transcorregut els terminis assenyalats als apartats a), f) i i), si el
dictamen de la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient no
s�ha elevat al Departament promotor, es continuarà la tramitació com si s�ha-
guessin evacuat en sentit favorable. En casos excepcionals degudaments justifi-
cats, el president de la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi
Ambient pot incrementar en 30 dies la suma dels terminis establerts�.

Article 4.

S�esmenen les discrepàncies observades entre la redacció catalana i la
redacció castellana en relació a l�apartat 5.9 de l�annex III del Decret 4/1986,
quedant redactat el text en català de la següent forma:

�5.9. Aqüeductes i conduccions d�aigües residuals que suposin transvasa-
ment de conques o d�aqüífers�

Disposició transitòria

Els expedients registrats a la Conselleria de Medi Ambient abans de l�en-
trada en vigor del present Decret que estiguin pendents d�un informe o un dic-
tamen d�impacte del Comitè d�Avaluacions d�Impacte Ambiental, es tramitaran
de conformitat amb la legislació anterior. 

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions de igual o inferior rang que s�o-
posin a aquest Decret.

Disposició final.

Aquest Decret entrarà en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 d�octubre de 2004

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló
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CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 17715

Decret 84 /2004, de�1 d�octubre, sobre Règim Jurídic de les sales
de joc.

De conformitat amb el que estableix l�article 10.25 de l�Estatut d�autono-
mia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
reformat mitjançant la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, i la Llei orgànica
3/1999, de 8 de gener, correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, a excepció de les
apostes mútues esportivobenèfiques.

En virtut del Reial decret 123/1995, de 23 de febrer, l�Estat traspassa a la
comunitat autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis en matèria de
casinos, jocs i apostes.

Mitjançant el Decret 109/2000, de 14 de juliol, de distribució de compe-
tències en matèria de casinos, jocs i apostes, s�atribueixen aquestes competèn-
cies a la Conselleria d�Interior, que les exercirà mitjançant la Direcció General
d�Interior.

Fins al moment de dictar-se aquesta disposició normativa el marc jurídic
en matèria de sales de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears estava
integrat pel Reial decret 2110/1998, de 2 d�octubre, pel qual s�aprova el
Reglament de màquines recreatives i d�atzar, que manté en vigor expressament
l�annex VI del Reial decret 877/1987, de 3 de juliol, com a Reglament de poli-
cia de sales, i, com a normativa autonòmica, pel Decret 132/2001, de 30 de
novembre, de mesures reguladores en matèria de joc, i pel Decret 150/2002, de
20 de desembre, de normes complementàries en matèria de joc.

Per tal d�integrar i unificar en un sol cos reglamentari la normativa exis-
tent en matèria de sales de joc, es deixa sense aplicació, en l�àmbit de la comu-
nitat autònoma balear, la normativa estatal, i es deroga el règim jurídic previst
en les disposicions reglamentàries autonòmiques assenyalades en el paràgraf

anterior.
Es dicta aquesta disposició normativa atenent, d�una banda, les demandes

plantejades des de les diferents associacions representatives d�aquest subsector
de joc i, d�una altra, amb l�objectiu de millorar el desenvolupament d�aquesta
àrea administrativa i de suprimir algunes exigències difícilment compatibles
amb el dinamisme propi del sector empresarial del joc.

D�acord amb la filosofia que presideix aquest Decret, d�adequar legalitat
i realitat, i tenint en compte la importància del sector turístic a la nostra comu-
nitat, s�autoritzen les sales mixtes de joc, que permeten l�explotació diferencia-
da, però en una única sala, de màquines de tipus A, a què poden accedir els
menors d�edat, i màquines de tipus B, exclusives per a adults, al mateix temps
que es recull com a previsió legal la possibilitat d�un altre tipus de màquines de
joc que al seu dia puguin ser autoritzades. En la mateixa línia de treball, es regu-
la i s�autoritza la publicitat del subsector de sales de joc, i es limita, tanmateix,
a fi d�emparar altres interessos, a l�expressió de la sala pròpiament, i no a l�ac-
tivitat de joc.

Per tal d�agilitar la gestió administrativa, s�han modificat alguns tràmits
burocràtics; en aquest sentit s�amplia la temporalitat de les autoritzacions defi-
nitives de les sales a un període màxim de deu anys i es preveu una autorització
provisional per un any, que habilita per a la possessió i transmissió d�aquesta
autorització, però no per a l�explotació i funcionament de la sala.

S�ha abordat la modificació d�alguns valors i magnituds tècniques, i s�ha
redactat un nou annex que substitueix l�annex VI del Reial decret 877/1987, de
3 de juliol, especialment la superfície apta per instal·lar-hi les sales de joc o de
tipus B, alhora que s�han disminuït les mesures exigibles a fi de regularitzar els
problemes derivats de les previsions legals anteriors i de facilitar-ne el desen-
volupament dins el marc del lliure mercat.

S�aclareix la quantia percentual de la superfície destinada a servei de bar
o cafeteria de la sala, servei exclusiu per a jugadors, que es refereix a la super-
fície útil de la sala, i no a la construïda, i se n�ha de delimitar físicament la ubi-
cació. 

Finalment, s�ha trobat oportú suprimir la limitació percentual, de les
màquines a què es referia l�article 2 del Reial decret 2110/1998, de 2 d�octubre,
ara incloses en l�article 26 d�aquest Decret, la qual cosa permetrà al titular de
l�explotació valorar-ne la distribució més adequada.

Efectuats els tràmits reglamentaris i d�acord amb el Consell Consultiu, a
proposta del conseller d�Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de 1 d�octubre de 2004,

DECRET

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

1. Aquest Decret té per objecte regular el règim jurídic de les sales recre-
atives o de tipus A, les sales de joc o de tipus B i les sales mixtes de joc.

2. S�entén per sala, als efectes d�aquest Decret, l�establiment destinat a
l�explotació de màquines de joc dels tipus A o B, com també aquelles altres
màquines autoritzades legalment per ser instal·lades en aquest tipus d�establi-
ments. 

Article 2
Classes de sales i àmbit d�aplicació

D�acord amb els termes prevists en aquest Decret, les sales s�han d�ajus-
tar a la classificació següent, d�acord amb el tipus de les màquines que hi hagi
instal·lades: 

a) salons de tipus A o sales recreatives
b) salons de tipus B o sales de joc
c) sales mixtes de joc

Article 3
Salons recreatius o de tipus A

Són aquells de mer entreteniment o esbarjo, que es dediquen a l�explota-
ció de màquines recreatives o de tipus A. Aquests salons no poden tenir
instal·lades en cap cas màquines recreatives amb premi programat o de tipus B. 

Article 4
Salons de joc o de tipus B

Són els habilitats per explotar màquines recreatives amb premi programat
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