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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 23051
Llei 5/2004 de 20 de desembre de creació del Col.legi Oficial de
guies turístics de les Illes Balears
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans 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

5

Article 1
1. Es crea el Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, com
una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
per acomplir les seves finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics i s'ha de
regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
col·legis professionals, per la normativa autonòmica que la desplegui legalment
o reglamentàriament; per aquesta llei de creació, pels seus propis estatuts, per la
resta de normativa interna i tota aquella que li sigui d'aplicació general o subsidiària.
Article 2
El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears agrupa els qui
tenen l'habilitació oficial de guia turístic de les Illes Balears.
Article 3
L'àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant el Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre, es varen traspassar a la comunitat autònoma de les Illes Balears totes les competències en
matèria de turisme, algunes de les quals han estat objecte d'atribució als consells
insulars, mitjançant les corresponents lleis del Parlament de les Illes Balears.
D'altra banda, l'article 11.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i d'execució en matèria de corporacions de
dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals, que s'han
d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l'Estat.
Desplegant aquest precepte s'aprovà la Llei 10/1998, de 14 de desembre,
de col·legis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l'article 3 de la llei esmentada, la creació de col·legis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada per l'Associació Professional de Guies Turístics de les Illes Balears.
Hi ha constància escrita de la professió de guia turístic en diferents documents del primer terç del segle passat (anuncis i publicacions). Més endavant,
cap el 1947, es realitzen els primers exàmens per a guies en els quals era preceptiu el coneixement d'un sol idioma estranger. L'exigència d'un major nivell
acadèmic es va consolidar al llarg del temps, perfilant ja l'activitat de guia turístic com a professió. L' Ordre Ministerial del Ministeri d'Informació i Turisme de
26 de febrer del 1963 regula l'activitat turística de mediació (agències de viatge), i la de 31 de gener del 1964 regula el Reglament per a guies, per a l'obtenció del títol del qual s'establien diferents requisits en el l'exercici d'activitats
turísticoinformatives privades. L'ordre esmentada establia, en el títol I, tres tipus
de guia, que facultaven per a l'exercici professional d'activitats turísticoinformatives: guia de turisme, guia intèrpret de turisme i correu de turisme.
El reglament esmentat va estar vigent fins el 13 de desembre del 1995 i es
va derogar per l'Ordre del Ministeri de Comerç i Turisme d'1 de desembre del
1995, a conseqüència de la Sentència de 22 de març del 1994 del Tribunal de
Justícia de la Comunitat Europea, que va declarar incompatibles amb el Tractat
de la Comunitat Econòmica Europea alguns preceptes de l'Ordre del Ministeri
d'Informació i Turisme de 31 de gener del 1964, per la qual s'establia el
Reglament per a l'exercici d'activitats turísticoinformatives privades. Aquesta
derogació va produir un buit legal fins la publicació del Decret 112/1996, de 21
de juny, pel qual es regula l'habilitació de guia turístic a les Illes Balears, modificat pel Decret 90/1997, de 4 de juliol, i pel Decret 136/2000, de 30 de setembre, que modifica l'article 10 en relació amb el reconeixement de títols. I per
desplegar alguns aspectes concrets del Decret 112/1996 esmentat, l'Ordre del
conseller de Turisme de 26 de maig del 1997 es refereix a la creació del Registre
de Guies Turístics i a la regulació dels document habilitants per a l'exercici de
la professió.
Així mateix, la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears (BOIB núm. 41 d'1 d'abril), regula en el capítol III del títol I, articles 46
i 47, sota els epígrafs de concepte de guia turístic (46) i formació professional
(47) l'activitat en què consisteix la professió de guia turístic.
L'exercici de la professió de guia turístic de les Illes Balears exigeix una
formació i comporta un coneixement profund de la idiosincràsia de l'entorn
balear, tant en els aspectes geogràfics com en els històrics i socials. Així doncs,
es considera oportú i necessari crear un col·legi professional que integri els professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les funcions de guia
turístic i dotar aquest col·lectiu de l'organització necessària per defensar-ne els
interessos professionals i generals a l'àmbit de les Illes Balears d'acord amb l'articulat següent:

Article 4
Per a l'exercici de la professió de guia turístic de les Illes Balears és requisit imprescindible la incorporació al Col·legi Oficial de Guies Turístics de les
Illes Balears, i tot això sense perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició transitòria primera
L'Associació de Guies Turístics de les Illes Balears crearà, amb caràcter
provisional, una comissió gestora que s'encarregarà, en el termini de sis mesos
comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, de la redacció d'uns estatuts
provisionals i de convocar una assemblea constituent, que, en qualsevol cas, ha
de garantir la participació dels professionals que exerceixin les seves funcions
com a guia turístic a l'àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts provisionals han de regular:
a) Els requisits per a l'adquisició de la condició de col·legiat, circumstància que permetrà participar en l'assemblea constituent del Col·legi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l'assemblea
constituent, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els
diaris de major difusió d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
L'assemblea constituent:
a) Ha d'aprovar, si n'és el cas, la gestió de la comissió gestora en la constitució del Col·legi.
b) Ha d'aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Ha d'elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponents als
òrgans col·legiats.
Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats, els estatuts definitius s'han de trametre a l'òrgan
competent de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, juntament amb el certificat de l'acta de l'assemblea constituent, a l'efecte que se'n
pronunciï sobre la legalitat i ordeni que es publiquin en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El Col·legi de Guies Turístics de les Illes Balears obtindrà la capacitat
plena d'obrar des de la constitució dels seus òrgans definitius de govern.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, vint de desembre de dos mil quatre
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera de Presidència i Esports,
Mª Rosa Puig Oliver
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