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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

12501 Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat l'Acord següent:

I. De conformitat amb les negociacions prèvies duites a terme pel grup de treball constituït per acord de la Comissió Bilateral de Cooperació 
Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'estudi i la proposta de solució de les discrepàncies
manifestades en relació amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, ambdues parts
consideren solucionades aquestes discrepàncies d'acord amb els compromisos següents:

a) Ambdues parts coincideixen a considerar que els articles 1.2, 14.2, 20.1 i 23 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic
i transició energètica de les Illes Balears, no susciten cap controvèrsia competencial, atès que la Llei es remet en el seu conjunt al
respecte i l'aplicabilitat de la legislació bàsica estatal, sense que les previsions que contenen aquests preceptes afectin
infraestructures, instal·lacions públiques, activitats o plans, programes i projectes de competència estatal.
b) Ambdues parts coincideixen a considerar que l'article 68.3 de la Llei 10/2019 s'interpretarà en els termes que estableix la
legislació bàsica estatal.
c) Ambdues parts coincideixen a considerar que la disposició addicional tercera —apartat tercer—, en relació amb l'article 67 de la
Llei 10/2019, de 22 de febrer, es refereix a una qüestió, d'acord amb el que disposa la STC 87/2019, de 20 de juny (FJ 13), reservada
a les competències exclusives de l'Estat en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor (article 149.1.21a CE) i de bases i
coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica (article 149.1.13a CE), per la qual cosa la Comunitat Autònoma es
compromet a suspendre el calendari previst en aquesta disposició, de conformitat amb l'autorització establerta en l'apartat cinquè de
la disposició addicional tercera de la Llei 10/2019, mentre l'Estat estableix la regulació corresponent prenent en consideració les
circumstàncies singulars del fet insular

II. De conformitat amb l'acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar concloses les controvèrsies plantejades. 

III. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes que preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del 
Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el  i en el .Butlletí Oficial de l'Estat Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

15 de novembre de 2019

La ministra de Política Territorial i Funció Pública
Per suplència (Reial Decret 351/2019, de 20 de maig)

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Luis Planas Puchades

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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