NOTA D’ACTUALITZACIÓ

Patrimoni de les administracions públiques
Des de l’edició (març 2011) d’aquesta obra algunes disposicions s’han vist afectades per diversos canvis
legislatius. En conseqüència, convé manejar aquesta obra tenint present les dades següents:
§1 La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, ha estat modificada
per les disposicions següents: Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses
mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 78, de 31 de març); Llei
2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 (BOE núm. 156, de 30 de juny); Llei
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 (BOE núm. 312, de 28 de
desembre); Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (BOE núm. 153, de 27 de
juny); Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 (BOE núm. 309, de
26 de desembre); Llei 8/2014, de 22 d’abril, sobre cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la
internacionalització de l’economia espanyola (BOE núm. 98, de 23 d’abril); Llei 13/2015, de 24 de juny, de
reforma de la Llei hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de cadastre
immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març (BOE núm. 151, de 25 de juny); Llei
15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària (BOE núm. 158, de 3 de juliol; correcció d’errades BOE núm.
210, de 2 de setembre); Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre,
sobre reutilització de la informació del sector públic (BOE núm. 164, de 10 de juliol; correcció d’errades BOE
núm. 210, de 2 de setembre); Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2
d’octubre); Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), i (amb efectes des de l’1 de gener de 2018) Llei 3/2017,
de 27 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 153, de 28 de juny).
Cal tenir en compte que la STC 94/2013, de 23 d’abril, ha desestimat el recurs d’inconstitucionalitat
596/2004 en relació amb els articles 139, 189, 190, 191 i la DA (BOE núm. 123, de 23 de maig).
§3 La Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat
modificada per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012 (BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre); per la Llei 7/2012, de 13 de juny, de
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible (BOIB núm. 91, de 23 de juny); per la Llei 18/2016, de
29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 (BOIB
núm. 164, de 31 de desembre), i per la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de dret
civil de les Illes Balears (BOIB núm. 96, de 5 d’agost).
§4 La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s’ha vist afectada, entre d’altres, per la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (BOIB núm. 189 Ext., de 30 de desembre) i per la Llei
18/2016, de 29 de desembre, esmentada.
§5 El Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei
6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat modificat per la
Llei 7/2012, de 13 de juny, esmentada anteriorment.
§11 L’article 37 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública, ha estat derogat per la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB núm. 43, de 29
de març).
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