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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 25398
Decret 145/2001, de 21 de desembre, de designació de l’organisme
competent previst en el Reglament 761/2001, del Parlament
Europeu i del Consell, de 19 de març, relatiu al sistema de gestió
i auditories mediambientals a l’àmbit de les Illes Balears, i creació
del Registre Balear de Centres Turístics i no Turístics Adherits al
Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals.
Mitjançant el Reglament (CE) 1836/1993, del Consell, de 29 de juny, les
comunitats europees han permès que les empreses del sector industrial s’adhereixin
amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditories
mediambientals (DOCE L 168, de 10 de juliol de 1993).
L’esmentat Reglament comunitari exigeix als estats membres que designin
els organismes competents davant dels quals s’han de presentar les declaracions
mediambientals validades i que són els que decideixen la inclusió dels centres en
el sistema després de comprovar que reuneixen els requisits exigits en el
Reglament.
Per Reial decret 85/1996, de 26 de gener, l’Estat ha establert les normes per
aplicar el Reglament (CE) 1836/1993, del Consell, pel qual es permet que les
empreses del sector industrial s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema
comunitari de gestió i auditories mediambientals (BOE núm. 45, de 21 de febrer
de 1996).
L’esmentat Decret assenyala (article 1) que els organismes competents als
quals fa referència el Reglament comunitari han de ser designats per les
comunitats autònomes i que, una vegada registrats els centres, s’ha de comunicar
als sol·licitants el número de registre assignat i se n’ha de donar trasllat,
juntament amb les dades bàsiques exigides legalment, perquè s’inclogui en el
Registre.
El sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals està previst en
el Reglament comunitari, amb caràcter voluntari, per a les empreses del sector
industrial (art. 1), amb la finalitat genèrica de promoure la millora contínua dels
resultats de les activitats industrials en relació amb el medi ambient.
Ara bé, la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant Decret 81/
1997, d’11 de juny, va regular la implantació d’un sistema voluntari de gestió i
auditories mediambientals en els centres turístics (BOIB núm. 82 d’1 de juliol de
1997), i va crear un Registre Balear de Centres Turístics Adherits al Sistema (art.
24) i va designar com a organisme competent la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral (art. 25) .
Amb data 24 d’abril de 2001 s’ha publicat en el Diari Oficial de les
Comunitats Europees (DOCE) el Reglament CE 761/2001, que deroga el
Reglament 1836/1993. L’article 17.1 del nou Reglament EMAS deroga el
Reglament 1836/1993, però estableix (apartats 2 a 5) la validesa dels sistemes
d’acreditació dels organismes competents nacionals, del procediment, dels
verificadors ambientals acreditats i dels centres registrats, efectuats de conformitat
amb el Reglament 1836/1993. En tot cas preveu que els estats membres tenen un
termini de dotze mesos des que entri en vigor el nou reglament per adaptar els
procediments.
A l’actualitat, el sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals,
que preveu el Reglament (CE) 761/2001, del Parlament europeu i del Consell, de
19 de març, s’està començant a aplicar i a estendre en l’àmbit de les Illes Balears,
i, d’acord amb la normativa comunitària i estatal, a altres activitats, centres i
empreses de caràcter industrial, diferents del sector turístic, per la qual cosa és
necessari, en primer lloc, designar l’organisme competent davant el qual s’han
de presentar les declaracions mediambientals validades i que ha de decidir la
inclusió dels establiments en el sistema, després de comprovar que reuneixen els
requisits que exigeix el Reglament comunitari, i modificar el Decret balear 81/
1997, d’11 de juny.
L’objecte d’aquesta disposició és designar la Conselleria de Medi Ambient
com a organisme competent, a l’efecte que preveu el Reglament (CE) núm. 761/
2001, del Parlament europeu i del Consell, de 19 de març, com també crear el
Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió
i Auditories Mediambientals (anomenat sistema EMAS).
Per tot això, d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) 761/2001, del
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març, pel qual es permet que les
organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de
gestió i auditories mediambientals, com també el Reial decret 85/1996, de 26 de
gener, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament 1836/1993
del Consell, que permet que les empreses del sector industrial s’adhereixin amb
caràcter voluntari a un sistema de gestió i auditories mediambientals, a proposta
de la consellera de Medi Ambient, prèvia tramitació que preveu la Llei 4/2001,
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, amb l’informe favorable de la
Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Medi Ambient, i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de 21 de desembre de 2001,
DECRET
Article 1. Designació de l’organisme competent
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Es designa la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
com a organisme competent davant el qual els establiments, les organitzacions
i els centres de caràcter turístic o no turístic han de presentar les declaracions
mediambientals validades, i al qual correspon decidir la inclusió dels centres i
dels establiments en els sistemes comunitaris de gestió i auditories mediambientals
(sistema EMAS), i totes les competències que li corresponguin, d’acord amb el
que preveu el Reglament 761/2001, del Parlament europeu i del Consell, de 19
de març, i el Reial decret 85/1996, de 26 de gener.
Article 2. Creació del Registre Balear de Centres Turístics o no
Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals.
Es crea en la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
el Registre Balear de Centres Turístics i no Turístics Adherits al Sistema
Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals, que és voluntari i que està
previst en el Reglament CE 761/2001, del Parlament europeu i del Consell, de
19 de març, sense perjudici del que disposa l’article 4 del Reial decret 85/1996,
de 26 de gener.
Disposició addicional
Es modifica l’article 24.1 del Decret 81/1997, d’11 de juny, que regula la
implantació d’un sistema voluntari de gestió i auditories mediambientals en els
centres turístics (BOIB núm. 82, d’1 de juliol de 1997), que queda redactat de la
forma següent:
«Article 24
Registre Balear de Centres Turístics Adherits al Sistema
1.- El registre dels centres turístics adherits al sistema voluntari de gestió
i auditories mediambientals s’ha de practicar en el Registre Balear de Centres
Turístics Adherits al Sistema.»
Disposició final primera
Es faculta la consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
per dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar i executar aquest
Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de desembre de 2001
EL PRESIDENT
Francesc Antich Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Roselló Pons
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CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 25399
Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen la
formació, l’ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
L’article 10.16 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears determina que
la comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria
de coordinació i totes les altres facultats en relació amb les policies locals, en els
termes que estableixi una llei orgànica. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
de forces i cossos de seguretat, determina, en l’article 39, l’exercici de les
competències de les comunitats autònomes en matèria de coordinar la formació
professional de les policies locals, mitjançant la creació d’escoles de formació
de comandaments i de formació bàsica. La Llei 10/1988, de 26 d’octubre, de
coordinació de policies locals, en el títol tercer, estableix el tipus de selecció dels
membres de les policies locals. Amb l’entrada en vigor de la Llei 2/1998, de 13
de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears, es crea, en l’article 33,
l’Institut Balear de Seguretat Pública com a òrgan sense personalitat jurídica,
que neix amb vocació de constituir-se en centre de formació i investigació de
seguretat pública, de coordinació de policies locals i, també, de la formació que
hagi de realitzar-se a través de l’esmentat Institut. El Decret 69/2001, de 18 de
maig, regula quines les funcions que té.
Aquest Decret estableix el desenvolupament del títol tercer de la Llei de
coordinació que, si bé fou desenvolupat pel Decret 70/1989, de 6 de juliol, que
estableix les normes marc a les quals s’han d’ajustar els reglaments de les policies

