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

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 6224

Correcció d'errades observat en la Llei 8/2004, de 23 de desem-
bre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública,
publicada en el BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004,
núm. d'edicte 23331, en la versió catalana i castellana (pàgines
22 i 109 respectivament).

En la publicació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tribu-
tàries, administratives i de funció pública, publicada en el BOIB núm. 186, de
30 de desembre de 2004, núm. d'edicte 23331, en la versió catalana i castellana
(pagines 22 i 109 respectivament) s'ha de corregir l'errada següent:

- En el  punt 17 de l'article 27, l'apartat 1.1.1 referit a l'article 387 :

On diu:
'1.1.1 Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC    1,70'

Ha de dir:
' 1.1.1 Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC    11,70'

Palma, 1 d'abril de 2005

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 6384

Decret 34/2005, de 8 d�abril, pel qual s�estableix l�organització i
règim jurídic de l�Institut Balear de l�Aigua i del Litoral (IBAL).

I
Per Decret 9/1994, de 13 de gener, (BOCAIB núm. 15, de 3 de febrer), el

Govern Balear constituí i organitzà l�empresa pública Institut Balear de l�Aigua
(IBAGUA), a fi d�obtenir una millor utilització dels recursos hídrics existents i
aconseguir nous recursos disponibles, inclosa la dotació de plantes dessaladores
i potabilitzadores d�aigua de mar.

II
L�apartat novè de la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1996, de

19 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1997 estableix que
�s�autoritza el Govern Balear perquè ampliï la finalitat institucional de l�empre-
sa pública Institut Balear de l�aigua, creada a la disposició addicional onzena de
la Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a 1990, constituïda i organitzada mitjançant
Decret 9/1994, de 13 de gener, i adscrita a la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, en el sentit d�incloure, dins de la planificació
energètica, el foment de les energies renovables i l�eficiència i diversificació
energètiques�.

Mitjançant Decret 133/1996, de 28 de juny (BOCAIB núm. 86, de 9 de
juliol), el Govern Balear va modificar el Decret 9/1994, de 13 de gener, de cons-
titució i organització de l�empresa pública Institut Balear de l�Aigua (IBA-
GUA), en el doble sentit que, d�una banda, les referències a la Conselleria
d�Obres Públiques i Ordenació del Territori i el seu conseller s�haurien d�enten-
dre referides a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
i el seu conseller, i, de l�altra es va modificar la composició del Consell
d�Administració de l�empresa pública.

III
En aplicació de la disposició addicional abans esmentada, a fi d�ampliar

la finalitat institucional de l�empresa pública i modificar la composició del
Consell d�Administració, s�aprovà el Decret 58/1998, de 29 de maig, pel qual
s�estableix el règim jurídic de l�Institut de l�Aigua i l�Energia, i es derogà el
Decret 9/1994.

IV
Mitjançant Decret 204/1999, de 17 de setembre i Decret 132/2003, de 18

de juliol, es modificà la composició del Consell d�Administració de l� IBAEN.

V
La disposició addicional sisena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de

mesures tributàries i administratives (BOIB núm. 179 ext. de 29.12.2003), dis-

posa que  �Es modifica la finalitat institucional de l�empresa pública creada per
la disposició addicional onzena de la Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pres-
suposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 1990, la
finalitat institucional de la qual fou ampliada per l�apartat novè de la disposició
addicional cinquena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts gene-
rals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l�any 1997, en el sentit
d�eliminar totes les referències a la planificació energètica, al foment de les
energies renovables i a l�eficiència i diversificació energètica, i d�incloure les
activitats relatives a la qualitat ambiental, residus i litoral�.

VI
En aplicació de la disposició addicional abans esmentada,  i d�acord amb

el que disposa l�article 16 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d�entitat autònomes
i empreses públiques i vinculades de la CAIB, es fa necessari modificar el
Decret 58/1998, de 29 de maig, pel qual s�estableix el règim jurídic de l�Institut
Balear de l�Aigua i l�Energia, a fi de modificar la seva finalitat institucional, eli-
minar totes les referències a la planificació energètica, al foment de les energies
renovables i a l�eficiència i diversificació energètica, i incloure les activitats
relatives a la qualitat ambiental, residus i litoral.

Des del punt de vista tècnic i jurídic, i ateses aquestes modificacions, s�ha
considerat oportú derogar el Decret 58/1999, i aprovar un nou decret que esta-
bleixi l�organització i règim jurídic de �l�entitat de dret públic que actua en
règim de dret privat� a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. Aquesta
entitat es denominarà Institut Balear de l�Aigua i del Litoral.

VII
El present Decret consta de 25 articles i s�estructura en sis títols, dues dis-

posicions addicionals, una transitòria, una derogatòria, i dues disposicions
finals.

El títol primer estableix una sèrie de disposicions generals sobre la deno-
minació i naturalesa jurídica de l�entitat que passa a anomenar-se Institut Balear
de l�Aigua i del Litoral (IBAL) i sobre el seu objecte, que manté les activitats
en matèria hidràulica, i incorpora noves matèries relatives a qualitat ambiental,
residus, i litoral.

El títol segon regula els òrgans de l�entitat, sobre la base de distingir els
òrgans de govern (el President, els Vice-presidents  i el Consell
d�Administració) i els òrgans de gestió (el Director-Gerent, el Secretari i el
Coordinador de l�Àrea informativa), dedicant especial atenció a les funcions
dels distints òrgans, especialment del Consell d�Administració i del Director-
Gerent.

El títol tercer també té gran importància, atès que determina quin és el
règim al qual es subjecte el patrimoni de l�entitat, el sistema de finançament de
la mateixa, i altres qüestions de caràcter pressupostari i financer, recollint la
legislació vigent sobre la matèria.

El títol quart estableix el règim de personal de l�Institut Balear de l�Aigua
i del Litoral, d�acord amb la legislació vigent a la Comunitat Autònoma.

El títol cinquè te per objecte regular la revisió d�ofici, els recursos i recla-
macions, indicant els òrgans de l�entitat competents en la matèria, així com una
petita referència a les reclamacions judicials i civils contra l�entitat, d�acord amb
la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l�Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 44 de 3 d�abril de
2003), en relació a la Llei 3/1989, de 29 de març, d�entitats autònomes i empre-
ses públiques i vinculades a la Comunitat Autònoma (BOCAIB número 56 de 6
de maig de 1989).

Finalment el Decret, regula al seu darrer títol, el títol sisè, la dissolució de
l�entitat i, a continuació, estableix unes disposicions addicionals (2), una transi-
tòria, una derogatòria, relativa al Decret 58/1998, de 29 de maig, pel qual s�es-
tableix el règim jurídic de l�Institut Balear de l�Aigua i l�Energia i dues dispo-
sicions finals.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, d�acord amb el
Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
dia 8 d�abril de 2005,

DECRET

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte del Decret.

És objecte d�aquest Decret establir l�organització i règim jurídic de l�en-
titat de dret públic que actua en règim de dret privat a que es refereix la  dispo-
sició addicional sisena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tri-
butàries i administratives.

Article 2
Denominació, naturalesa i finalitat institucional

1. L�entitat de dret públic a què es refereix aquest Decret es denominarà
�Institut Balear de l�Aigua i del Litoral� (IBAL).

2. L�Institut Balear de l�Aigua i del Litoral té  el caràcter d�entitat de dret

5BOIB 14-04-2005Num. 57


