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Dictamen núm. 16/2022 relatiu a 1'avantprojecte de llei d'árees
municipals d'impuls comercial de la Comunitat Autónoma de les
Ules Balears

Ates el que disposa 1'article 2, núm. 1, lletra a, incís primer, de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Económic i Social de les Ules Balears i 1'article 30 del Decret 67/2010,
de 28 de maig, peí qual s'aprova el Reglament que regula 1'organització i el funcionament,

el Consell Económic i Social emet el següent:

DICTAMEN
I. Antecedents

Primer. El día 4 dejuliol de 2022 es registra d'entrada en el Consell Económic i Social (CES)
la sol-licitud de dictamen de la Conselleria de Transició Energética, Sectors Productius i
Memoria Democrática, relativa a 1'avantprojecte de llei d'árees municipals d'impuls
comercial de la Comunitat Autónoma de les Ules Balears.

Segon. El dia 11 de juliol de 2022 s'anuncia 1'entrada de la soMicitud ais consellers del CES.

Tercer. L'expedient trames al CES consta de la següent documentado:

1. Memoria justificativa del director general de Comerg sobre la necessitat d'elaboració
d'una llei d'Árees Municipals d'Impuls Comercial de les Ules Balears.

2. Resolució del conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria
Democrática, mitjan^ant la qual s'ordena que es tramiti una consulta pública a la
ciutadania en relació amb 1'elaboració d'una llei en materia de comerg i árees
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municipalsd'impuls comercial, en complimentde 1'article 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procedimentadministratiu comú.

3. Certificat emés per la cap del Negociat II de la Direcció General de Participació,
Transparencia i Voluntariat, de la Conselleria de Transició Energética, Sectors

Productius i Memoria Democrática, sobre la participació en el trámit de consulta
pública previa.
4. Diligencia sobre les al-legacions presentades de manera telemática durant el trámit

de consulta pública previa.
5. Resolució del conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria
Democrática, per la qual s'ordena 1'inici del procediment d'elaboració d'un

avantprojecte de llei d'árees municipals dlmpuls comercial de la Comunitat
Autónoma de les Ules Balears.

6. Memoria d'análisi d'impacte normatiu (primera versió).

7. Trámit d'audiéncia a les conselleries de 1'administració autonómica, per mitjá de les
secretarles generáis, ais consells insulars, a la Federado d'Entitats Locáis de les Ules
Balears, i entitats interessades, així com els justificants acreditatius de la seva
recepcio.

8. Estudi de cárregues administratives.

9. Resolució del conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria
Democrática, per la qual se sotmet al trámit d'informació pública 1'avantprojecte de

llei d'árees municipals dlmpuls comercial de la Comunitat Autónoma de les Ules
Balears (BOIB núm. 60, de 7 de maig),
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lO.Certificat emés per la cap del Negociat II de la Direcció General de Participació,
Transparencia i Voluntariat, de la Conselleria de Transició Energética, Sectors

Productius i Memoria Democrática, sobre la participado en els trámits d'audiéncia i
d'informació pública.

11. SoNicitud d'informe d'impacte de genere a 1'institut Balear de la Dona.

12. Tramesa de 1'informe d'impacte de genere emés per 1'Institut Balear de la Dona.

13. Informe de la Direcció General de Comen; sobre les al-legacions presentados durant

els trámits d'audiéncia i dlnformació pública.
14. Memoria d'análisi dlmpacte normatiu (segona versió).

15.Esborrany de 1'avantprojecte de llei d'árees municipals dlmpuls comercial de la
Comunitat Autónoma de les Ules Balears.

16.0fici del conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria
Democrática, peí qual soHicita el dictamen preceptiu al Consell Económic i Social.
Quart. D'acord amb el procediment aplicable, la Comissió de Treball d'Economia,

Desenvolupament Regional i Medí Ambient elabora una proposta de dictamen que es
elevada a la Comissió Permanent. Aquest órgan, aprova fínalment el dictamen el dia 5 d'
agostde2022.

II. Contingut de 1'avantprojecte de llei

I. L'avantprojecte de llei trames per a dictamen consta d'una parí expositiva (exposició de

motius), una part dispositiva composta per 38 articles dividits en cinc títols, i una part final
formada per dues disposicions addicionals i dues disposicions fináis.
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L'exposició de motius ens indica com el paisatge comercial ais centres urbans es potveure
dramáticament alterat pels cessaments de 1'activitat a causa de la inviabilitat sobrevinguda
deis seus models de negoci, i no menys a causa deis tancaments estratégics que anuncien
multinacionals de tot origen, amb el consegüent abandonament massiu de local comerciáis

i d'atenció al públic, tot i que, continua explicant aquesta part expositiva, la inviabilitat deis
negocis tradicionals no es una destinado ineluctable en la immensa majoria deis casos si
es pretén modemitzar-los i se'ls ofereixen des deis poders públics eines per enfrontar, de
manera col-laborativa, els reptes del futur.
A continuado, es destaca que el comen; en sol urbá en general viu durant els darrers temps
un procés accelerat de metamorfosi derivat deis canvis saciáis que aporta la innovació
tecnológica, la qual cosa, agreujat per la conjuntura sanitaria global, ha impulsat entre la
ciutadania el consum a distancia i la temptació d'abandonar els centres urbans a favor
d'entoms habitadonals menys densos.

En relació amb la competencia de la Comunitat Autónoma sobre la materia objecte de
regulació, 1'article 30.21 de 1'Estatut d'Autonomia de les Ules Balears atribueix a la Comunitat
Autónoma de les Ules Balears la competencia exclusiva relativa al foment del
desenvolupament económic al temtori de la Comunitat Autónoma, d'acord amb les bases i
la coordinado general de 1'activitat económica. En relació amb aquesta qüestió, la
Constitució espanyola reparteix les competéncies en materia d'act¡vitat económica entre
1'Administració de 1'Estat i les administracions autonómiques, reservant de manera
exclusiva al primer a 1'article 149, apartat 1, disposició tretzena, la competencia sobre les
bases i la coordinació de la planificació general de 1'activitat económica, i reconeixent a les
autonomies el dret a assumir competéncies de foment del desenvolupament económic de
la Comunitat Autónoma en 1'article 148, apartat 1, disposiciótretzena.
Així, ates que la iniciativa legislativa 1'exerceix el Govem de les Ules Balears, resulta aplicable
l'article43 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Ules Balears, i cal tramitar un
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projecte de llei, el qual, una vegada aprovat peí Govern, s'ha de trametre al Parlament de

les Ules Balears perqué el tramiti en la forma prevista en el Reglament de la Cambra.
Finalment, es fa menció com aquest avantprojecte s'ajusta ais principis de bona regulació

prevists a 1'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les
administracions publiques, i a 1'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govem de
les Ules Balears, abans esmentada.

II.Peí que fa a la parí dispositiva del projecte normatiu, tal i com hem dit abans, aquesta
s'estructura en cinctítols diferents:

El Títol Preliminar es limita a les disposicions generáis en relació amb el objecte de la Llei,
el seu ámbit d'aplicació i les seves finalitats.
El Títol I se centra a definir les árees d'impuls comercial, els seus objectius i naturalesa
jurídica, així com establir una llista de les seves funcions potenciáis.

El Títol II es divideix en dos capítols orientáis a regular el pmcés de constitució d'una área
chmpuls comercial, els órgans de govern i gestió que la conformen i el funcionament una
vegada autoritzada peí poder públic. La constitució de les árees d'impuls comercial s'haurá
de sotmetre a iniciativa exclusiva deis agents económics, estant condicionada a uns
mecanismesqueen garanteixin 1'origen i elfuncionamentdemocrátics,aixícom un equilibri
ponderat entre les forquilles de locáis de petites i grans superficies. Amb aixó, es confereix
el poder d'autorització de constitució d'una AMIC a els consistoris en els termes municipals

deis quals estigui delimitada. Aquest mateix títol conté les disposicions sobre el conveni que
han de subscriure obligatóriament proposants i ajuntaments a fi de fixar el pía de actuació
i el pressupost de 1'AMIC per ais anys de la seva vigencia, tot aixó sense envair competéncies

ni assumir obligacions própies de 1'Administració Pública. Finalment, preveu un fórum
consultiu en qué puguin participar veíns i representants de la societat civil.
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El Títol III es consagra a les fonts de finan^ament de les árees d'impuls comercial, al cálcul
de les quotes obligatóries i la seva distinció respecte de les aportacions voluntáries. A mes,

conté una disposició que posa a les mans de la corporació local la gestió del cobrament de
les quotes, la qual cosa suposa un important asseguran^a per evitar incompliments, i
disfuncions derivades.

El Títol IV está dedicat a la durada i extinció d'una área d'impuls comercial, reservant la
possibilitat de la renovado per un altre període d'anys. Tot seguit, la disposició addicional
primera estableix 1'equivaléncia competencial entre 1'ajuntament i el Consell Insular de
Formentera a efectes de la present llei, mentre que la disposició addicional segona versa
sobre la equivalencia de genere en relació amb les mencions en un de sol dins de la norma.

III. Quant a la parí final, aquesta es troba formada per dues disposicions addicionals i dues
disposicions fináis.

En primer lloc, peí que fa a les disposicions addicionals, la primera estableix que totes les
mencions i disposicions efectuades en aquesta norma referides a ajuntaments o órgans
d'una corporació municipal s'entendran aplicables, amb carácter general, al Consell Insular
de Formentera dins 1'ámbit territorial i competencial, i la segona fa referencia a aspectes
relatius a la igualtat de dones i homes.
Ja per acabar, la disposidó final primera al desenvolupament reglamentan de la norma, i la
segona a la seva entrada en vigor.

III. Observacions general
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Primera. El paisatge comercial en els centres urbans potveure's dramáticamentalterat pels
cessaments de 1'activitat a causa de la inviabilitat sobrevinguda deis seus models de negoci,
i no menys a causa deis tancaments estratégics que anuncien multinacionals de tot origen,

amb el consegüent abandó massiu de locáis comerciáis i d'atenció al públic.

El camera en sol urbá en general viu durant els últims temps un procés accelerat de
metamorfosi derivat deis canvis socials que aporta la innovació tecnológica. La Comunitat
autónoma de les Ules Balears no resulta aliena a una dinámica que posa a 1'abast del
consumidor cada vegada mes servéis i béns sense necessitat que aquest es desplaci del seu
domicili per a obtenir-los. El comerg electrónic representa en 1'actualitat un percentatge
elevat de 1'activitat, amb un 52,4% de la ciutadania balear realitzant compres en línia
regularment, alhora que nombrases petites i mitjanes empreses transformen la seva
organització logística per a competir en un context de desconcentració urbana creixent.
D'altra banda, 1'impacte de la crisi derivada de la covid-19 s'ha notat de manera molt visible
en el sector del comen;. Les mesures de distanciament per contenir la pandemia, les
restriccions a la mobilitat, una temporada estival caracteritzada per la manca de vendes
lligades al turisme i les dificultats económiques de les llars, entre altres factors, han afectat
1'activitat económica i 1'ocupació. La tecnologia no sempre es de fácil aplicació per ais petits
comerciants, que solen ser empreses petites de propietat familia. Les possibles
conseqüéncies negatives de cometre errors son molí majors i mes oneroses per a ells, i
donada la gran quantitat d'aquests petits comerciants i la important funció que exerceixen
en el sector, es important ajudar-los a superar apuestes limitacions i a adoptar els canvis.

Segona. El desenvolupament de 1'activitat comercial históricament ha estat marcat per una
important tasca d'emprenedoria individual. Així, ha crescut i evolucionat, buscant peró,
noves formules d'actuació a través de solucions gremials o associatives, quan aquesta
actuado individual ha trobat límits en el creixement. L'aparició d'entorns que agrupen un
ampli nombre d'activitats comerciáis i d'altres negocis, ha posat de manifest les dificultats
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que han d'afrontar els comerlos, quan aquests establiments desenvolupen les seves
activitats sense establir un model integral de gestió.
En aquest sentit des deis anys 60, s'han explorat iniciatives basades en la coMaboració
públic privada entre administracions i comerciants, per a un millar desenvolupament
d'aquestes árees. Les primeres actuacions al respecte es van produir al Canadá, a la ciutat
de Toronto, sent a les décades posteriors un model que va ser exportat amb éxit tant ais
Estats Units, com a Alemanya. En aquests casos, el model implantatva ser el deis Business
Improvement District, que van ser definits com a organitzacions dirigides privadament i
autoritzades públicament que presten servéis públics complementaris dins d'una área
geográfica determinada, grades a la generado d'ingressos anuals pmvinents del pagament

de contribucions de manera obligatoria per part deis propietaris deis locáis o deis que hi
exerceíxen activitats.

Tercera. El present avantprojecte de llei proposa la creado d'un model d'entitat associativa
anomenada área municipal d'impuls comercial, que es basa en 1'esquema de coNaboració
publico-privada, pero amb un pes majoritari del segon d'aquests elements. Es configura
com a associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi, persegueix la posada
en práctica cTiniciatives de millora de 1'entom, complementáriament ais servéis que presten
les diferents administracions publiques. La finalitat d'aquestes árees es dinamitzar o
revitalitzar espais on es concentren activitats empresarials mitjan^ant la realització
d'inversions fínangades básicament amb les aportacions de les persones titulars deldret de

possessió deis locáis amb accés directe des de la via pública i de les naus i les parcel-les on
es duen a terme activitats económiques amb ánim de lucre, que es traben dins una área
préviament delimitada.
En relació amb la constitució d'aquestes entitats, crida 1'atenció 1'obligatorietat d'adscripció

deis titulars de les activitats económiques i d'aquells que ostentin la propietat deis
immobles desocupats susceptibles de poder allotjar activitats económiques, situáis en la
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zona préviament delimitada com a área municipal dlmpuls comerciáis, la qualcosa, suposa

una excepció al régim del dret d'associació, reconegut a 1'article 22 de la Constitució
espanyola, com una llibertat positiva deis subjectes afectáis per associar-se a activitats o
fins del vostre interés.

Peí que fa a aquesta obligatorietat d'adscripció, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia
244/1991, de 16 de desembre de 1991, va establir com a criteri essencial per emparar
1'obligatorietat d'associació el següent "Perqué sigui constitucionalment admissible la
pertinen<;a obligatoria a una entitat de carácter associatiu, cal que resulti necessária per
assegurar la consecudó i tutela de determináis fins públics, constitucionalment rellevants,
sempre que aíxó no violi albora un dret o príndpi constitucionalment garantit."
Per tant, aquesta adscripció forzosa s'entendrá de manera excepcional al principi de
llibertat d'associació, sempre que la seva formació sigui necessária per a la consecució d'uns
fins públics potencialment beneficiosos per a totes les parts, com ara, la revitalització
comercial, urbana o turística o la seguretat deis espais públics. Finalment, cal teñir present
que la constitució d'aquestes árees hauran de comptar amb el vist i plau de la corporació
municipal corresponent, mitjani;ant el vot favorable del Pie de la corporació.
Per concloure, un altre aspecte rellevant d'aquestes entitats es el que fa referencia al seu

finan^ament, el qual depén fonamentalment de les següents fonts de finan^ament:
subvencions a carree deis ens públics, justificades peí fet que les activitats que realitza
repercuteixen de manera positiva en el conjunt de la ciutat, les aportacions obligatóries per
parí deis propietaris de comerlos benefíciaris, les quals tendrá la naturalesa de prestacions

patrimonials de carácter públic no tributan, i els rendiments deriváis de 1'explotació de les
activitats económiques concretes.
Quarta. En un altre ordre de coses, consideram que 1'aprovació d'un avantprojecte de llei
d'aquestes característiques requereix d'un ampli consens amb les entitats afectades,
comengant amb les organitzacions empresarials representants del petit comen;, ja que
Dictamen núm. 16/2022
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1'actual projecte normatiu afecta directament a les entitats a les que representen, així com
també, amb les diferents organitzacions sindicáis mes representatives, a les quals, per cert,
ni tan sois seis ha donat audiencia de manera directa. En aquest sentit, una vegada
examinat 1'expedient d'elaboradó de la norma trames juntament amb la petició de
dictamen, es desprén com aquest consens no s'ha produít en aquest cas, per tant, aquest
Consell considera necessari que abans que el projecte de llei s'aprovi per parí del Consell
Govern, per a la seva posterior tramitado peí Parlament de les Ules Balears, s'ambi al
consens necessari amb les organitzacions abans esmentades.
D'altra banda, d'una lectura sistemática de 1'avantprojecte de llei, hem detectat com aquest
presenta un contingut molí similar amb la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les árees
de promoció económica urbana de la Comunitat Autónoma de Catalunya, tot i que ambdues
comunitats autónomes presenten importants diferencies, tant a nivell territorial com
industrial, per la qual cosa, entenem que aquest avantprojecte de llei no hauria de convertirse en una simple transposició de la llei catalana, sino que hauria de teñir en compte la
realitat del teixit comercial i empresarial balear.
Finalment, aquest Consell vol recordar que el principi fonamental de les d'árees municipals
d'impuls comercial es el de dotar, dins 1'área i envers els seus integrants, de recursos i
servéis complementaris mes enllá deis que son propis deis corresponents ajuntaments, i
que en cap cas poden substituir les obligacions própies d'aquests ens locáis.
Cinquena. El conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria Democrática,
es traba legitimat per soHicitar aquest dictamen, amb carácter preceptiu, d'acord amb el
que disposa 1'article 2.1.a) de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Económic i

Social de les Ules Balears, i 1'article 31 del Decret 67/2010, de 28 de maig, peí qual s'aprova
el Reglament que regula 1'organització i el funcionament.
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IV. Consideracions particulars

Primera. En relació amb el pmcediment d'elaboració de la norma, 1'article 43 de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govem de les Ules Balears, disposa que el Govern exerceix la

iniciativa legislativa mitjan^ant 1'elaboració, 1'aprovació i la tramesa posterior deis projectes
de llei al Parlament, i a continuado afegeix que 1'elaboració deis projectes de llei es duu a
terme d'acord amb el procediment que estableix aquest títol.
En general, el procediment s'ha dut a terme amb correcció i s'han seguit tots els trámits
exigits fins al moment de la sol-licitud del dictamen. En aquest sentit, es va realitzar una

consulta pública previa d'acord amb el que disposen els articles 55 de la Llei 1/2019, de 31
de gener, del Govern de les Ules Balears i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu de les administracions publiques, i posteriorment, es va dictar

la resolució del conseller de Transició Energética, Sectors Productius i Memoria
Democrática, per la qual s'ordená 1'inici del procediment i es va designar al director general

de Comen; com a 1'órgan responsable de la tramitado del procediment d'elaboració de la
norma. Seguidament, es va donar trasllat del projecte normatiu a les conselleries de
1'administració autonómica, mitjan^ant les seves secretarles generáis, ais consells insulars,
ates que es tracta d'una materia que afecta a les seves competéncies, ais ajuntaments,
mitjan^ant la Federado d'Entitats Locáis de les Ules Balears, així com a tota una serie
d'entitats relaciones amb 1'activitat del comerg i, mitjan^ant el trámit d'informació pública,

s'ha donat la possibilitat de participar a tots aquells que es poguessin considerar interessat,
totaixó en complimentde 1'article 58 de la Llei 1/2019 abans esmentada.
A continuado, a 1'expedient trames per a dictamen figura una memoria d'análisi d'impacte
normatiu elaborada per 1'órgan encarregat de tramitar el procediment. Així, d'acord amb el

que disposa 1'article 60.2 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, es justifica a la memoria la
necessitat de la proposta normativa, el contingut normatiu que aquesta insereix, 1'análisi de
1'impacte económic i pressupostari, així com deis altres impactes prevists per la legislació
Dictamen núm. 16/2022
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vigent, les cárregues administratives que comporta, una taula de vigéncies i la relació de

disposicions afectades, 1'adequació del projecte ais principis de bona regulado i una petita
referencia al procediment d'elaboració de la norma.
En aquest sentit, peí que fa al punt de vista pressupostari, la memoria indica que la
normativa propasada no suposa cap cosí per a les administracions publiques, no obstant
aixó, 1'article 25 de 1'avantprojecte de llei preveu com a una de les fons de finan^ament
d'aquestes árees les subvencions i ajudes de carácter públic, tot i que, si be es cert que en

aquest moment de la tramitado del procediment es difícil determinar la quantia exacta
d'aquestes ajudes, entenem que 1'estudi pressupostari hauria d'incloure una previsió
aproximada d'aquestes. El mateix cal afegir en relació amb 1'establiment de taxes i de les

prestacions patrimonials de carácter públic no tributar! a favor de les administracions
municipals, peí que fa al capítol de ingressos.
D'altra banda, respecte ais aspectos relatius al procediment d'elaboració de la norma,
creiem que aquest apartat de la memoria s'hauria de desenvolupar una mica mes fent
menció expressa ais diferents órgans col-legiats que han d'intervenir en el procediment
d'elaboració de la norma, com ara, la Comissió Interinsular Assessora de Cornea, ja que
d'acord amb 1'article 9.1 .c) de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de Cornea de les Ules Balears,

li correspon "conéixer els projectes de llei i de disposidons generáis que afectin el cornea i
col-laborar amb propostes relatives al cornea de les Ules Balears", o aquest mateix Consell
mitjan^ant el seu dictamen preceptiu.
Ja per acabar, en aquest mateix apartat de la memoria, convé esmenar la referencia que es
fa en el segon parágraf relatiu a "1'esborrany d'avantprojecte de llei per la qual es modifica la
Llei 8/2014, d'1 d'agost, deljoc i les apostes a les Ules Balears", i substituir-ho per una referencia
a 1'avantprojecte de llei que actualment s'está tramitant i que es objecte del present
dictamen.
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Segona. En relació a 1'exposició de motius, aquesta ha d'indicar els motius que n'hagin
originat 1'elaboració, els objectius que es valen aconseguir, els fonaments jurídics

habilitants en qué es recolzi, els principis i les línies generáis de la regulado quan siguin
necessaris per a una comprensió millor del text legal, i la incidencia en la normativa en vigor,
amb indicado especial deis aspectes mes nous.

Peí que fa a la importancia de la part expositiva de les normes, com ha indicat el Tribunal
Constitucional (sentencia 90/2009, de 20 d'abril), tot i que els preámbuls o exposicions de
motius de les liéis no teñen valor normatiu serveixen, peró, com a criteri interpretatiu de
les disposicions normatives a qué acompanyen per a la recerca de la voluntat del legislador,
es a dir, serveixen per efectuar una interpretado finalista.
D'aquesta manera, consideram que, en general, aquesta compleix amb el seu objecte, ates

que delimita la normativa vigent en la materia i en defíneix la finalitat, aixó no obstant,
entenem que 1'aprovació d'una norma que implica 1'obligatorietat de formar parí d'un ens
associatiu, així com la imposició de contribuir económicament al seu sosteniment per parí
de les entitats afectes hauria de justificar una mica mes la seva necessitat, en lloc de fer
referencia a aspectes tan genérics el cessament d'activitats o 1'abandó de locáis comerciáis,
els quals, segurament seguirán presents després de 1'entrada en vigor de la Llei.
Tercera. En relació amb 1'articulat de 1'avantprojecte de llei, farem les següents
recomanacions amb la finalitat de millorar-ne el text i la comprensió:
1.- En primer lloc, hem detectat un error de redacció a 1'article 2 de 1'avantprojecte de llei
relatiu al seu ámbit d'actuació, ja que quan es fa referencia a la Comunitat Autónoma de Ules
Balears hauria de dir la Comunitat Autónoma de les Ules Balears. En qualsevol cas, es
considera també que la titulació correcta d'aquest article seria Ambít d'aplicació.
2.- A continuació, 1'article 3.b) estableix com a una de les finalitats de la Llei "Enfrontar amb

éxit els desafiaments a 1'equilibri urbá i socioeconómic de les nostres ciutats que suposa la
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proliferació de grans i molt grans superficies comerciáis". En relació amb aquesta previsió, la

Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de Camera de les Ules Balears, defineix al seu article 12 els
grans establiments comerciáis com aquells establiments, individuals o coMectius, que

tinguin una superficie útil per a 1'exposició i la venda superior a 700 m 2 a 1'illa de Mallorca,
a 400 m 2 a les ¡lies de Menorca i d'Eivissa, i a 300 m 2 a 1'illa de Formentera, en canvi, ni la
llei autonómica 11/2014 ni la resta de normativa aplicable en la materia en cap momentfan
referencia a les molt grans superficies com a categoria d'establiments comerciáis, per tant,
per tal d'evitar incongruéncies i incerteses en el text de la norma es recomana eliminar
aquesta referencia. D'altra banda, entenem que 1'asseveració relativa "1'abandó de les
artéries comerciáis tradícionals per part de les franquídes comerciáis" es incorrecta, i que en
tot cas, el fet que s'hauria d'esmentar es la desaparició progressiva del petit cornea en
aquestes zones.

3.-Peí que fa a les funcions de 1'entitat gestora previstes a 1'article 7, es considera adient
afegir un nou apartat amb la següent redacció: "En cap cas 1'entitat gestora de cada área
municipal d'impuls comercial podrá exercir les funcions que legalment corresponen a les
diferents entitats empresarials que la constitueixen".
4.- D'altra banda, respecte a la formalització de la iniciativa de constitució d'una área en
concret, 1'article 9 de 1'avantprojecte disposa al seu apartat segon de la documentació que
haurá d'acompanyar la corresponent sol-licitud presentada per la comissió promotora de
1'área en qüestió, fent esment en la ¡letra c) a una relació concreta i individualitzada deis

titulars de les activitats económiques i que ostentin la propietat deis immobles desocupats
susceptibles de poder allotjar activitats económiques terciáries situáis en la zona
préviament delimitada, informado que, per una banda, previsiblement no estigui a
disposició de les persones soMicitants que conformen la comissió promotora, i de 1'altra,
1'article 11.5 de 1'avantprojecte de llei preveu, una vegada acceptada dita soNicitud, i emés
el corresponent informe favorable per parí deis servéis municipals, que 1'Ajuntament fará
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entrega d'aqueixa mateixa informació ais membres de la comissió promotora, per tant,
entenem que es en aquest moment i no abans quan els membres de la comissió promotora
poden disposard'aquesta informado.
5.- Tot seguit, en relació amb la tramitado del procediment de constitució de 1'área
municipal, 1'apartat quart de 1'article 11 preveu que 1'Ajuntament podrá sol-licitar, amb
carácter facultatiu, tots aquells informes que consideri convenients per valorar
adequadament la soMicitud en qüestió, els quals, s'entendran favorables en el cas que no
s'emetin dins el termini establert. En relació amb aquesta conseqüéncia, entenem que no
es adequat atorgar el carácter de favorable a un informe que no s'ha emés, i que en aquests
casos, es preferible la conseqüéncia que preveu amb carácter general 1'article 80.3 de la Llei
39/2015, que estableix que en el cas de no emetre's 1'infonne dins el termini establert, es
podran prosseguir les actuacions tret que es tracti d'un informe preceptiu.
6.- Altrament, hem detectat un error de remissió a 1'article 12.2, ja que quan es remet a
1'apartat segon de 1'article 27 del mateix avantprojecte, en realitat, ho hauria de fer a
1'apartat primer de 1'article 27.
7.- Mes endavant, 1'article 19.2 estableix en relació amb la constitució d'árees municipals
que abastin mes d'un terme municipal, que aquestes hauran d'obtenir ['autorització de cada
Ajuntament, i en el cas que algún d'ells no dones aquesta autorització, la comissió
promotora podrá presentar una nova soMicitud davant els ajuntaments que hagin donat el
seu vist i plau, excloent de 1'área municipal la zona geográfica corresponent a 1'Ajuntament
que s'hagués pronunciat negativament, a la qual cosa, s'hauria d'afegir, que aquesta nova

área municipal hauria de seguir reunint els requisits que estableixen els articles 8 i 9 de
1'avantprojecte de llei.
8.- Seguidament, creiem que les associacions de veíns afectades haurien de participar, de
manera preceptiva, a 1'assemblea general prevista a 1'article 20 de 1'avantprojecte.
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9.- Quant a les funcions de la presidencia de 1'entitat recollides a 1'article 22, es proposa
afegir la següent: "e) totes aquellos que siguin inherents a la condidó de president o presidenta".
10-.- D'altra banda, respecte a la composició de fórum social participatiu previst a 1'article
24, s'indica que formaran part del mateix els representants de les persones treballadores i
de les empreses, entenem que els representants mes adient performar partd'aquestfórum
son els que representen a les organitzacions empresarials i sindicáis que teñen la condició
de mes representatives.
11.- Finalment, peí que fa al contingut de la disposició addidonal segona, es suggereix
que es revisi el text la norma perqué no s'utilitzi un llenguatge discriminatori per rao de
genere, i que es procuri un llenguatge inclusiu on es nomeni amb masculí i femení.
V. Conclusions

El Consell Económic i Social de les Ules Balears ha valorat 1'avantprojecte de llei d'árees
municipals dlmpuls comercial de la Comunitat Autónoma de les Ules Balears, i sol-licita al
Govem de les Ules Balears que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest
dictamen.

Palma, 5 d'agost de 2022

Vist-i-plau

El secretar! general

El president

'~Ky~

Josep Valero González

Rafel Ballester Salva
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