Rosa Salord Olèo, secretària del Consell Insular de Menorca
CERTIFIC:
Que el Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter extraordinari de 27 de setembre
de 2021 adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
7. APROVACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE EL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE
BÉNS D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL I DE BÉNS CATALOGATS IMMATERIALS
A L’ILLA DE MENORCA (EXP. 03121-2021-000004)
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Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i
Esports de caràcter extraordinari de 20 de setembre de 2021, que diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports, que diu:
Antecedents
1. Els articles 72.1 i 84.2 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d'autonomia de les Illes Balears, atribueix als consells insulars l'exercici de la potestat
reglamentària en les competències atribuïdes com a pròpies.
2. L'article 70.6 de l’Estatut inclou, dins les competències pròpies dels consells insulars, les
referides al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic
dins el seu àmbit territorial. Així mateix, l’article 70.18 de l’Estatut els atribueix les competències en
matèria de cultura.
3. La Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears
(en endavant LSPCIMIB), en la seva exposició de motius, introdueix en la normativa autonòmica el
concepte de patrimoni cultural immaterial encunyat per la Unesco el 2003 en la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Aquest «nou» concepte, preveu una orientació
prospectiva, de mirada cap al futur, amb la pretensió de transmetre aquest llegat a les generacions
futures, a través de la seva adaptació i recreació constant, del seu caràcter viu, que fa que
aquestes manifestacions interactuïn amb la natura i amb la història i els infon un sentiment
d’identitat i de continuïtat.
4. L'article 11 de l’LSPCIMIB reconeix tres categories de protecció del patrimoni cultural immaterial:
els béns d’interès cultural immaterial compartit (BICIMCO), els béns d’interès cultural immaterial
(BICIM) i els béns catalogats immaterials (BCI).
5. Els articles 15.1 i 18.2, respectivament, de la mateix llei, estableixen que l’òrgan competent per
iniciar els expedients de declaració de béns d’interès cultural immaterial (BICIM) i béns catalogats
immaterials (BCI) és el consell insular respectiu.
6. Així mateix, l'article 32 assenyala que cada consell insular ha de crear òrgans similars al Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per exercir millor les seves
competències en les matèries que regula la llei. En aquest sentit, el Ple del Consell Insular de
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Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 21 de desembre de 2020, va aprovar la creació de la
Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i el seu Reglament de
funcionament.
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7. Finalment, la disposició final segona de l’LSPCIMIB faculta els consells insulars, en l’àmbit de
les seves competències, per dictar les normes reglamentàries que calguin per desplegar aquesta
llei.
8. Amb el present reglament que se sotmet a aprovació, en desplegament de la Llei 18/2019, de 8
d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, s'estableix el
procediment que ha de seguir el Consell Insular de Menorca per declarar béns d’interès cultural
immaterial (BICIM) i béns catalogats immaterials (BCI) i per inscriure’ls en els registres insulars de
béns d’interès cultural de Menorca i de les Illes Balears, a fi de donar resposta a l'obligació que
tenen els poders públics de promoure de manera eficaç la salvaguarda, l'estudi, la investigació i la
transmissió a les generacions futures de les manifestacions culturals immaterials més
representatives de l'illa de Menorca.

Vists aquests antecedents, propòs al Ple del Consell Insular de Menorca que adopti els
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament sobre el procediment de declaració de béns
d’interès cultural immaterial i de béns catalogats immaterials a l’illa de Menorca que es
transcriu en l'annex.
Segon. Disposar l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones
interessades, durant un termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà del dia que
se'n publiqui l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer. Donar audiència prèvia a les associacions i entitats establertes a l'àmbit territorial
de l'illa de Menorca que estiguin degudament inscrites en el registre corresponent i les
finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte d'aquest reglament.
Quart. Demanar a l'Institut Balear de la Dona l'emissió del corresponent informe
d'avaluació sobre impacte de gènere, d'acord amb l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99 de 4 d'agost).
Cinquè. Demanar, quan s'hagin resolt les reclamacions, objeccions i observacions que
s'hagin pogut formular i quan s'hagi incorporat l'informe esmentat en el punt anterior,
l'emissió del corresponent dictamen per part del Consell Consultiu de les Illes Balears.
ANNEX - Reglament sobre el procediment de declaració de béns d’interès cultural immaterial i de
béns catalogats immaterials a l’illa de Menorca (Hi consta transcrit el document de referència)
La Comissió, per majoria (5 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup PSOE
Menorca, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana Huguet; als dos consellers del Grup Més per
Menorca, senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis i a la consellera del Grup Unides Podem,
senyora Gómez Estévez, i 4 abstencions corresponents als tres consellers del Grup Popular,
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senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado Saborido i senyora Reynés Calvache, i al conseller del
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso Fernáncez), dictamina en el sentit de
proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.
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Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor corresponents als
quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora Humbert, senyora Torrent
Bagur, senyor Pastrana Huguet i senyora Gomila Carretero; als tres consellers del Grup
Més per Menorca, senyor Maria Ballester, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luis,
i a la consellera del Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez; 5 abstencions
corresponents als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor
Salgado Saborido, senyor Vilafranca Florit i senyora Reynés Calvache, i al conseller del
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso Fernández) la presidenta
declara aprovat per majoria l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament sobre el procediment de declaració de béns
d’interès cultural immaterial i de béns catalogats immaterials a l’illa de Menorca que es
transcriu en l'annex.
Segon. Disposar l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones
interessades, durant un termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà del dia que
se'n publiqui l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer. Donar audiència prèvia a les associacions i entitats establertes a l'àmbit territorial
de l'illa de Menorca que estiguin degudament inscrites en el registre corresponent i les
finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte d'aquest reglament.
Quart. Demanar a l'Institut Balear de la Dona l'emissió del corresponent informe
d'avaluació sobre impacte de gènere, d'acord amb l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99 de 4 d'agost).
Cinquè. Demanar, quan s'hagin resolt les reclamacions, objeccions i observacions que
s'hagin pogut formular i quan s'hagi incorporat l'informe esmentat en el punt anterior,
l'emissió del corresponent dictamen per part del Consell Consultiu de les Illes Balears.
ANNEX
Reglament sobre el procediment de declaració de béns d’interès cultural immaterial i de béns
catalogats immaterials a l’illa de Menorca
PREÀMBUL
Els articles 72.1 i 84.2 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut d'autonomia
de les Illes Balears, atribueix als consells insulars l'exercici de la potestat reglamentària en les competències
atribuïdes com a pròpies.
L'article 70.6 de l’Estatut inclou, dins les competències pròpies dels consells insulars, les referides al
patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic dins el seu àmbit
territorial. Així mateix, l’article 70.18 de l’Estatut els atribueix les competències en matèria de cultura.
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L’article 3 de la Llei estatal 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial,
estableix els principis que han de respectar l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les
corporacions locals en les seves actuacions de salvaguarda dels béns del patrimoni cultural immaterial.
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La Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (en
endavant LSPCIMIB), en la seva exposició de motius, introdueix en la normativa autonòmica el concepte de
patrimoni cultural immaterial encunyat per la Unesco el 2003 en la Convenció per a la Salvaguarda del
Patrimoni Cultural Immaterial. Aquest «nou» concepte constitueix una nova visió i una actualització del que
s’ha entès fins ara com a cultura popular i tradicional, especialment en el sentit que, a més de l’orientació
retrospectiva, de mirada cap al passat, preveu una orientació prospectiva, de mirada cap al futur, amb la
pretensió de transmetre aquest llegat a les generacions futures, a través de la seva adaptació i recreació
constant, del seu caràcter viu, que fa que aquestes manifestacions interactuïn amb la natura i amb la història
i els infon un sentiment d’identitat i de continuïtat.
D’altra banda, segon la mateixa exposició de motius, en el concepte de patrimoni cultural immaterial, el
protagonisme passa de l’objecte (la manifestació, el procés o el bé) al subjecte portador que el protagonitza i
el reconeix; és a dir la comunitat, el grup o la persona que el recreen i el transmeten.
L'article 11 de l’LSPCIMIB reconeix tres categories de protecció del patrimoni cultural immaterial: els béns
d’interès cultural immaterial compartit (BICIMCO), els béns d’interès cultural immaterial (BICIM) i els béns
catalogats immaterials (BCI).
Els articles 15.1 i 18.2, respectivament, de la mateix llei, estableixen que l’òrgan competent per iniciar els
expedients de declaració de béns d’interès cultural immaterial (BICIM) i béns catalogats immaterials (BCI) és
el consell insular respectiu.
A més, en aquests articles 15 a 18 abans esmentats, l’LSPCIMIB estableix el procediment que s’ha de seguir
per fer ambdues declaracions i, si escau, per deixar-les sense efecte.
L'article 29 d'aquesta mateixa llei crea el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes
Balears com a òrgan consultiu de les administracions públiques de les Illes Balears en les matèries que
regula la llei, i en l'article 30 b li encomana la funció d'emetre informe en els procediments de declaració de
les tres categories de be protecció del patrimoni cultural immaterial: BICIMCO, BICIM i BCI.
Així mateix, l'article 32 assenyala que cada consell insular ha de crear òrgans similars al Consell Assessor
del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per exercir millor les seves competències en les
matèries que regula la llei. Precisament, el Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter
ordinari de 21 de desembre de 2020, va aprovar la creació de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural
Immaterial de Menorca i el seu Reglament de funcionament.
Finalment, la disposició final segona de l’LSPCIMIB faculta els consells insulars, en l’àmbit de les seves
competències, per dictar les normes reglamentàries que calguin per desplegar aquesta llei.
Amb el present reglament, en desplegament de la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial de les Illes Balears, s'estableix el procediment que ha de seguir el Consell Insular de
Menorca per declarar béns d’interès cultural immaterial (BICIM) i béns catalogats immaterials (BCI) i per
inscriure’ls en els registres insulars de béns d’interès cultural de Menorca i de les Illes Balears, a fi de donar
resposta a l'obligació que tenen els poders públics de promoure de manera eficaç la salvaguarda, l'estudi, la
investigació i la transmissió a les generacions futures de les manifestacions culturals immaterials més
representatives de l'illa de Menorca.
Aquest reglament compleix amb els principis establerts en l’article 129 de la Llei 39/2015, que disposa que,
en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, el conjunt de les administracions públiques
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ha d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa es fonamenta en una identificació
clara de les finalitats perseguides.
Així, es justifica, en primer lloc, per la necessitat de desplegar la regulació autonòmica i adaptar-la a les
realitats insulars de Menorca.
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Respecte del principi de proporcionalitat, aquesta norma conté la regulació imprescindible per atendre la
necessitat que s’hi ha de cobrir, sense introduir mesures restrictives de drets o imposar noves obligacions a
les persones destinatàries més enllà del que preveu la legislació que desplega.
La seguretat jurídica també presideix aquesta norma, ja que s’exerceix de manera coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic, nacional, autonòmic i de la Unió Europea, i genera un marc normatiu estable,
predictible, integrat, clar i de certesa, que facilita el coneixement i la comprensió del que s’entén per cultura
popular i tradicional i patrimoni cultural immaterial.
En virtut del principi de transparència, el projecte de reglament es va incloure en la planificació normativa del
Consell Insular de Menorca i es va sotmetre al tràmit de la consulta pública en els termes que indica l’article
133 de la Llei 39/2015 esmentada. Així mateix, el principi de transparència també s’ha garantit amb els
tràmits d’audiència i d’informació pública que preveuen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula
les bases del règim local; l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i l’article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.
D’acord amb el principi d’eficiència, per tal de racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos
públics, aquesta llei no preveu càrregues administratives innecessàries o accessòries per a la consecució
dels objectius finals més enllà de les previstes en la legislació vigent.
Per tot això, a proposta del conseller executiu cap del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports,
d’acord amb/oït el Consell Consultiu de les Illes Balears, el Ple del Consell Insular de Menorca aprova aquest
reglament.
Capítol I
Objecte del Reglament
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquest reglament és desplegar el procediment que ha de seguir el Consell Insular de Menorca
per declarar béns d’interès cultural immaterial (BICIM) i béns catalogats immaterials (BCI) aquelles
manifestacions del patrimoni cultural immaterial més representatives i arrelades a l’illa de Menorca (BICIM) o
bé que, tot i no tenir prou rellevància, tenguin poru significació i valor per constituir un bé que s’hagi de
protegir singularment (BCI) d'acord amb el que estableixen els articles 15 a 18 de la Llei 18/2019, de 8
d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
Article 2. Concepte de patrimoni cultural immaterial
S’entén per patrimoni cultural immaterial els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i
les tècniques, juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i qualsevol altre suport material
vinculat als béns immaterials objecte de salvaguarda, com també els espais, els indrets i els itineraris
culturals i naturals que hi són inherents, i que les comunitats, els grups i, en alguns casos, les persones
reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural.
Capítol II
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Procediment per declarar béns d’interès cultural immaterial
Article 3. Incoació del procediment
1. La declaració de béns d’interès cultural immaterial de Menorca requereix la incoació d’un procediment que
s’ha d'iniciar d’ofici, acompanyada d’un informe tècnic que ho motivi, per resolució del conseller competent
en matèria de Cultura del Consell Insular de Menorca, per iniciativa pròpia, a proposta dels òrgans consultius
en matèria de patrimoni cultural immaterial, o a instància d’una altra administració pública, comunitat, grup o
persona.
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2. La decisió de no incoar-lo ha de ser motivada i, contra aquest acord, que no esgota la via administrativa,
es poden interposar els recursos administratius o contenciosos administratius d'acord amb el que disposen la
Llei 39/2005, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
3. Les declaracions de béns d'interès cultural immaterial requereixen d'un procediment individualitzat per a
cada una d'elles. Excepcionalment, es poden declarar d'interès cultural de forma genèrica determinats
elements quan sigui aconsellable de fer-ho per motius històrics, per les seves característiques i similituds o
per la seva relació entre ells.
4. Amb la incoació del procediment de declaració d’un bé d’interès cultural immaterial ja són d’aplicació, en el
que correspongui, les mesures de salvaguarda que estableix la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
Article 4. Notificació i publicació de la incoació
1. L'acord d'incoació de l'expedient d’un bé d'interès cultural immaterial s’ha de notificar als portadors i a
l’ajuntament o els ajuntaments directament vinculats amb el bé cultural immaterial, que han d’emetre un
informe previ i preceptiu. L’acord d’incoació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la
pàgina web del Consell Insular de Menorca.
2. En la instrucció del procediment també s’ha de donar audiència a les entitats públiques, privades,
comunitats i grups de persones, amb personalitat jurídica o sense, que organitzin, promoguin o tenguin un
vincle destacat amb el bé cultural immaterial, i als titulars de drets reals sobre els béns mobles i immobles
que es volen declarar vinculats al bé o a la manifestació immaterial.
3. A partir de l'endemà d'haver-se publicat l'acord en el BOIB s'ha d'obrir un període d'informació pública, de
dos mesos de durada, perquè qualsevol persona o institució pugui formular les al·legacions o els
suggeriments que considerin adients.
Article 5. Criteris que s’han de tenir en compte per declarar els béns d’interès cultural immaterial de
Menorca
Les característiques que han de tenir els elements o les manifestacions per ser declarats béns d’interès
cultural immaterial són les següents:
a) Han de sustentar-se en antecedents identitaris, històrics i culturals intergeneracionals vinculats a la
comunitat que la celebra.
b) Han de ser valorats i reconeguts per les persones, els grups o les comunitats portadores de Menorca.
c) Han de tenir naturalesa col·lectiva i transmetre’s de generació en generació com un llegat, valor o tradició
cultural.
d) Han de ser vigents i recreats periòdicament per les comunitats o les persones portadores, o bé ser
testimoni d’una tradició o expressió cultural viva.
e) S’han d’emmarcar en el respecte mutu entre comunitats, grups i persones, i en el respecte a la diversitat i
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als drets humans.
f) Han de poder contribuir a un major desenvolupament sostenible de la població, a una millor qualitat de vida
de les persones i a una relació equilibrada entre la societat i la natura, d’acord amb els objectius de la
Menorca Reserva de la Biosfera i la legislació vigent en matèria de protecció ambiental i animal.
g) En el cas dels elements festius, han de ser celebracions obertes a tothom i repetida en dates prefixades,
que contenguin manifestacions o elements d'interès cultural de caire festiu i tengui una àmplia acceptació
popular, estiguin o no circumscrites a una demarcació territorial concreta. Així mateix, han de demostrar una
trajectòria mínima de cinquanta anys de celebració ininterrompuda, tret que la interrupció s'hagi produït per
causes involuntàries, que hagi permès que la comunitat o el col·lectiu que impulsa la festa l'hagi assumida
com a pròpia.
h) Han de comptar amb fonts documentals suficients, escrites, gràfiques, orals, sonores o musicals, que
l'avalin i que en demostrin la trajectòria.
i) Han de respectar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 32.4
de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Article 6. Documentació que ha de contenir l’expedient de declaració de bé d’interès cultural
immaterials
L’expedient de declaració de bé d’interès cultural immaterial de Menorca ha de contenir:
a) Els informes que hagi redactat el personal tècnic competent en què es recullin les peculiaritats històriques
i etnològiques que determinin el context social i cultural del bé.
b) Una descripció del bé, la qual s’ha d’acompanyar amb documentació fotogràfica, audiovisual o d’altre
tipus, quan sigui possible.
c) Una descripció en què s’enumerin els seus usos, les representacions, les expressions, els coneixements i
les tècniques que comporta.
d) La identificació de les comunitats, els grups o els individus portadors.
e) Els àmbits geogràfics i els espais en què es du o s’ha duit a terme tradicionalment.
f) Els béns materials, mobles i immobles, que estan vinculats al bé perquè li donen suport i el caracteritzen
de manera singular.
g) Un diagnòstic on s’exposin els riscs i les amenaces que afecten l’element.
h) El testimoni del consentiment previ, lliure i informat, de les comunitats, els grups o les persones portadors
del bé cultural immaterial.
i) Un informe de l’administració competent del consell insular que hagi iniciat el procediment de declaració
sobre el compliment dels requisits i les característiques del patrimoni cultural immaterial de l'element que es
vulgui declarar bé d'interès cultural immaterial.
j) L’informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, l’informe
favorable de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i l’informe favorable de
l’Institut Menorquí d’Estudis o d’alguna de les altres entitats que preveu l’article 33 de la Llei 8/2019.
Article 7. Informes preceptius
1. A més dels informes preceptius que estableix la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial de les Illes Balears, de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de
Menorca, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears i de l’Institut Menorquí
d’Estudis o d’alguna de les altres entitats que preveu l’article 33 de la Llei 8/2019, esmentats en la lletra j de
l’article anterior, en els expedients de declaració han de constar l'informe de l’ajuntament o els ajuntaments
als quals el bé estigui directament vinculat. Així mateix, es poden demanar informes d’altres departaments o
organismes quan es consideri necessari.
2. Opcionalment, i d’acord amb les característiques del bé, es poden demanar informes a altres entitats
cientificoculturals o a una altra de les institucions consultives que preveu l'article 33 de la Llei 18/2019, de 8
d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
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Article 8. Òrgan competent
1. L'òrgan competent per declarar un bé d’interès cultural immaterial de Menorca és el Ple del Consell Insular
de Menorca, amb el dictamen de la Comissió Informativa corresponent.
2. L'acord del Ple de declaració d'un bé d'interès cultural immaterial ha d'incloure una descripció de les
característiques del bé, la seva història, la localització i els elements que li són propis.
3. La declaració pot contenir béns mobles o immobles vinculats a l’element immaterial que han d’estar
inclosos en la relació o l’inventari pertinent que s’hagi incorporat a l’informe històric i descriptiu, que n’ha de
preveure, així mateix, el pla de salvaguarda.
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Article 9. Notificació i publicació de la declaració
La declaració s'ha de notificar a les persones interessades, si n'hi ha, a l'ajuntament del municipi o els
municipis vinculats al bé i al Govern de les Illes Balears. Així mateix, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Article 10. Finalització del procediment
1. L'acord de declaració de bé d’interès cultural immaterial de Menorca s'ha d'adoptar en el termini màxim de
vint mesos comptadors a partir de la data en què s’hagi incoat el procediment.
2. Si la declaració no s'ha acordat dins el termini establert en el punt 1 d'aquest article, el silenci administratiu
s’entendrà desestimatori, i no es pot tornar a iniciar el procediment de declaració dins els dos anys següents,
llevat que ho sol·licitin entitats públiques o privades, o grups de persones, que organitzin, promoguin o
tenguin un vincle destacat amb l’element cultural immaterial.
Article 11. Seguiment i revisió del béns d’interès cultural immaterial
1. A partir del moment de la declaració, i amb una periodicitat quinquennal, els portadors estan obligats a
dur a terme el seguiment i la revisió del bé d’interès cultural immaterial, i a informar el Consell Insular de
Menorca de les conclusions d’aquesta revisió. En aquest procés s’han de prendre com a base els criteris que
varen justificar-ne la declaració.
2. En el cas que s’hagin alterat substantivament els marcs temporals, físics o materials del bé, s’ha de
modificar la declaració o revocar-la.
3. Si no s’ha fet la revisió, l’ha de dur a terme el Consell Insular de Menorca, sens perjudici que, de forma
subsidiària, pugui repercutir-ne els costs en els portadors.
Article 12. Procediment per modificar o deixar sense efecte una declaració
Per modificar o deixar sense efecte una declaració de bé d’interès cultural immaterial de Menorca s'han de
seguir els mateixos tràmits i requisits que són necessaris per fer una declaració, amb l’informe previ i
vinculant de les institucions a què fa referència l’article 6 j, i sempre que s’acrediti que hi ha hagut una
alteració substancial dels criteris que varen motivar i justificar la declaració directament relacionats amb
l’element cultural immaterial.
Capítol III
Procediment per declarar béns catalogats immaterials
Article 13. Incoació del procediment
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1. El procediment per declarar un bé catalogat immaterial de Menorca s’ha d'iniciar d’ofici, acompanyada
d’un informe tècnic que ho motivi, per resolució del conseller competent en matèria de Cultura del Consell
Insular de Menorca, per iniciativa pròpia, a proposta dels òrgans consultius en matèria de patrimoni cultural
immaterial, o a instància d’una altra administració pública, comunitat, grup o persona.
2. La decisió de no incoar-lo ha de ser motivada i, contra aquest acord, que no esgota la via administrativa,
es poden interposar els recursos administratius o contenciosos administratius d'acord amb el que disposen la
Llei 39/2005, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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3. Les declaracions de béns catalogats immaterials requereixen d'un procediment individualitzat per a cada
una d'elles. Excepcionalment, es poden declarar d'interès cultural de forma genèrica determinats elements
quan sigui aconsellable de fer-ho per motius històrics, per les seves característiques i similituds o per la seva
relació entre ells.
4. S’entén per béns catalogats immaterials als efectes d’aquest reglament els béns que, tot i no tenir la
rellevància ni complir totes les característiques que els permeti declarar-los béns d’interès cultural immaterial
d’acord amb l’article 5 d’aquest reglament, tenen prou significació i valor per constituir un bé que s’ha de
protegir singularment.
Article 14. Documentació que ha de contenir l’expedient de declaració de béns catalogats immaterials
L’expedient de declaració de bé catalogat immaterial de Menorca ha de contenir:
a) Els informes que hagi redactat el personal tècnic competent en què es recullin les peculiaritats històriques
i etnològiques que determinin el context social i cultural del bé.
b) Una descripció del bé, la qual s’ha d’acompanyar amb documentació fotogràfica, audiovisual o d’altre
tipus, quan sigui possible.
c) Una descripció en què s’enumerin els seus usos, les representacions, les expressions, els coneixements i
les tècniques que comporta.
d) La identificació de les comunitats, els grups o els individus portadors.
e) Els àmbits geogràfics i els espais en què es du o s’ha duit a terme tradicionalment.
f) Els béns materials, mobles i immobles, que estan vinculats al bé perquè li donen suport i el caracteritzen
de manera singular.
g) Un diagnòstic on s’exposin els riscs i les amenaces que afecten l’element.
h) El testimoni del consentiment previ, lliure i informat, de les comunitats, els grups o les persones portadors
del bé cultural immaterial.
i) Un informe de l’administració competent del consell insular que hagi iniciat el procediment de declaració
sobre el compliment dels requisits i les característiques del patrimoni cultural immaterial de l'element que es
vulgui declarar bé catalogat immaterial.
j) Els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears i de la
Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.
k) Opcionalment, es poden demanar informes a altres entitats cientificoculturals, als ajuntaments dels
municipis als quals estigui directament vinculat l’element o a una altra de les institucions consultives que
preveu l'article 33 de la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes
Balears.
Article 15. Òrgan competent
1. L'òrgan competent per declarar un bé catalogat immaterial és el Ple del Consell Insular de Menorca, amb
el dictamen de la Comissió Informativa de corresponent.
2. L'acord de declaració pot contenir béns mobles o immobles vinculats a l’element o a la manifestació
immaterial que es vol salvaguardar.
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Article 16. Finalització del procediment
1. L'acord de declaració de bé catalogat immaterial de Menorca s'ha d'adoptar en el termini de dotze mesos
comptadors a partir de la data en què s’hagi incoat el procediment.
2. Si la declaració no s'ha acordat dins el termini establert en el punt 1 d'aquest article, s’entén que es
desestima la declaració, i no es pot tornar a iniciar el procediment fins que no hagi transcorregut un any,
llevat que ho sol·licitin entitats públiques o privades, o grups de persones, que organitzin, promoguin o
tenguin un vincle destacat amb l’element cultural immaterial.
Article 17. Inscripció dels béns catalogats immaterials de Menorca
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1. L’acord de declaració d’un bé catalogat immaterial s’ha d’inscriure en el Catàleg general del patrimoni
històric de les Illes Balears que es regula en l’article 18 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears.
2. També s’han d’anotar preventivament en aquest catàleg tant la incoació dels expedient de declaració com,
si s’escau, els acords de modificació o que deixin sense efectes les declaracions d’un bé catalogat
immaterial.
Article 18. Seguiment i revisió del béns catalogats immaterials de Menorca
1. A partir del moment de la declaració, i amb una periodicitat quinquennal, els portadors estan obligats a
dur a terme el seguiment i la revisió del bé declarat immaterial, i a informar el Consell Insular de Menorca de
les conclusions d’aquesta revisió. En aquest procés s’han de prendre com a base els criteris que varen
justificar-ne la declaració.
2. En el cas que s’hagin alterat substantivament els marcs temporals, físics o materials del bé, s’ha de
modificar la declaració o revocar-la.
3. Si no s’ha fet la revisió, l’ha de dur a terme el Consell Insular de Menorca.
Article 19. Procediment per modificar o deixar sense efecte una declaració
Per modificar o deixar sense efecte una declaració de bé catalogat immaterial de Menorca s’ha de seguir el
mateix procediment que s’ha establert per fer aquesta declaració.
Capítol IV
Inscripció dels béns d’interès cultural immaterial de Menorca
Article 20. Registre de Béns d'Interès Cultural de Menorca
1. Els béns d’interès cultural immaterial declarats a Menorca s’han d’inscriure en el Registre de Béns
d’Interès Cultural de Menorca, d’acord amb l’article 12 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears, en el qual també s’ha d’anotar preventivament la incoació dels expedients de
declaració, així com els actes jurídics i tècnics que poden afectar els béns inscrits.
2. A més de la informació continguda en l'expedient, s'hi han d'anotar els principals esdeveniments que es
produeixin en relació amb cada bé una vegada s'hagi dut a terme la declaració, per a una millor i major
memòria històrica i per a la conservació dels elements essencials del bé de què es tracti, sens perjudici de
l'evolució natural i de l'adaptació històrica de cada una d'ells. Aquestes anotacions es comunicaran a
l'ajuntament del municipi o dels municipis amb els quals estigui vinculat directament el bé.
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Article 21. Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears
1. El Consell Insular de Menorca ha de comunicar al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears
els acords d’incoació del procediment de declaració, les declaracions de béns d’interès cultural immaterial i
totes les actuacions i modificacions que afectin l’esmentat bé, per tal de procedir-ne a la inscripció o
anotació.
2. Les entitats públiques o privades o els grups de persones que organitzen o promouen el bé d’interès
cultural immaterial han de comunicar al Registre Insular Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears tots els
actes jurídics i tècnics que els puguin afectar
Article 22. Expedició d'un títol d'inscripció

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2021-4224888A-0CFF-41F0-A28F-8094B6239A1F 04/10/2021 9:51:09 Pag.:11/11
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

L'òrgan del qual depèn el Registre de Béns d'Interès Cultural de Menorca expedirà als ajuntaments o a les
persones interessades que ho sol·licitin el corresponent títol acreditatiu de la inscripció, que ha de contenir la
informació essencial sobre el bé de què es tracti.
Disposició addicional primera
Aquest reglament es dicta en el marc del que estableixen el Reglament orgànic del Consell Insular de
Menorca (aprovat per acord de Ple de dia 16 de desembre de 2012, BOIB núm. 65 de 10-05-2003, amb les
modificacions publicades en els BOIB núm. 112 de 10-08-2006 i núm. 135 de 6-09-2007), al qual s'ha
d'ajustar; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Disposició addicional segona
En el moment d’aprovar aquest reglament el conseller competent en matèria de Cultura del Consell Insular
de Menorca és el conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports.
D’acord amb l’anterior, totes les referències que es recullen en aquest reglament al conseller competent en
matèria de Cultura s’han d’entendre fetes a l’esmentat conseller executiu.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver-se'n publicat el text complet en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i una vegada transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases de règim local.

I perquè així consti, estenc el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Presidenta del Consell Insular de Menorca, amb les excepcions i les reserves contingudes
en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vist i plau,
La presidenta
Susana Irene Mora Humbert

Rosa Salord Oleo
04/10/2021 9:51:11
Firma
Maó

Susana Mora Humbert
04/10/2021 10:40:38
Signatura electrònica
Maó
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