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I. PRESENTACIÓ
I. El model d’estat autonòmic sorgit de la Constitució espanyola de 1978 no ha deixat mai de ser qüestionat per les forces polítiques i l’opinió pública.
La seva eficàcia com a solució per a l’organització d’un estat caracteritzat per la seva profunda diversitat ha estat posada constantment en dubte, si
bé des de punts de vista sovint contraposats.
El debat sobre el model d’Estat s’ha superposat al debat sobre la reforma de la Constitució i en ambdós casos han aflorat posicions molt diverses:
independentisme, federalisme, reformisme autonòmic, neocentralisme... La radicalitat d’algunes propostes es presenta encara com un obstacle per
a la construcció de consensos encaminats a propiciar aquesta reforma, per la qual cosa no és fàcil albirar canvis en els propers temps.
Ara com ara, es pot dir que el funcionament del model autonòmic en les darreres dècades ha anat acompanyat d’un progrés social i econòmic que es
pot constatar objectivament. Les institucions centrals de l’Estat i les autonòmiques han mantingut en general una línia sostinguda de col·laboració i
cooperació que ha donat, i continua donant, bons resultats des de la perspectiva del funcionament dels serveis públics. L’educació, la sanitat, l’acció
social... són exemples d’una gestió descentralitzada que ha assolit graus acceptables d’eficàcia.
La problemàtica econòmica i social originada per la pandèmia de la COVID-19 està posant a prova, entre altres coses, la fortalesa del denominat Estat
de les autonomies i la necessitat de revisar alguns aspectes del seu funcionament. També ha posat en relleu un punt que, en el llindar d’aquest estudi,
convé destacar especialment: tots els governs de les comunitats autònomes, amb independència de la seva orientació política, han posat de
manifest la seva intenció d’exercir l’autogovern de la manera més intensa a fi de donar respostes a les necessitats i a les demandes de la ciutadania.
Es podria dir que la crisi ha obligat les comunitats autònomes a ser més conscients de la seva naturalesa constitucional i del seu paper com a
veritables peces clau de l’Estat nascut el 1978.
És cert que, en el marc de l’estat d’alarma declarat pel Govern central a l’empara de l’article 116.2 de la Constitució, les regles de distribució de
competències entre els nivells estatal, autonòmic i local han cedit en part en favor de la coordinació i la unitat d’acció que exigeix una situació com la
que s’ha viscut, però també ho és que les comunitats autònomes han pogut constatar, tal vegada com mai abans no havia succeït, no només la
importància dels mecanismes de delimitació de responsabilitats entre els diversos poders públics, sinó també la necessitat urgent de més capacitat
d’intervenció en les polítiques públiques que afecten més directament la vida de la ciutadania.
És en moments com l’actual quan té sentit interrogar-se sobre l’eficàcia del model autonòmic en el disseny i la implementació de les polítiques
econòmiques, socials, sanitàries, etc. A les Illes Balears, una comunitat autònoma pluriinsular, especialment sensible des del punt de vista territorial i
mediambiental, caracteritzada per la seva dependència del sector turístic i que té encara amplis sectors socials necessitats de suport públic, és més
necessari que mai examinar si el marc constitucional i estatutari de l’autogovern, avui vigent, és l’adequat.
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II. Molt abans dels fets recents a què s’ha fet referència, el dia 18 d’octubre de 2017, el Parlament balear va constituir la Comissió No Permanent
d’Estudi per Avaluar l’Autogovern Real de les Illes Balears. La Mesa d’aquesta Comissió, el dia 22 de novembre del mateix any, acordà sol·licitar al
Govern que l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) elaboràs un estudi sobre la delimitació de les competències exclusives de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears de 2007. Mesos després, el dia 28 de setembre de 2018, la directora de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i de l’IEA va ordenar la
constitució del grup de treball que havia de donar resposta a la demanda parlamentària i que finalment quedà integrat per les persones següents:
Margarita Cunill Crespí, cap del Departament de l’IEA; Miquel Aguiló Llobera, cap del Servei de l’IEA; Vicenç Calafell Ferrá, cap del Servei de
Coordinació Normativa i d’Iniciatives Parlamentàries de Control; Isabel Monjo Bordoy, advocada de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma; Sandra
Capllonch Cerdà, advocada de la Comunitat Autònoma, i Lluís J. Segura Ginard (també advocat i coordinador).
El grup de treball va considerar que a l’encàrrec del Parlament s’havia de respondre eficaçment amb materials que permetessin fer una diagnosi de
l’autogovern des de la perspectiva de l’Estatut d’autonomia i del seu desplegament, tot examinant de manera preferent l’abast de les competències
exclusives assumides per la Comunitat Autònoma. Per tal de proporcionar al treball dosis adequades d’extensió i claredat, es va optar, d’una banda,
per fer una recopilació fiable de les dades normatives i jurisprudencials que, en cada sector material, permeten aproximar-se a la delimitació dels
espais de regulació que pertanyen a l’Estat i a la nostra Comunitat Autònoma, i, d’altra banda, per introduir consideracions complementàries de
caràcter tècnic que poden afavorir eventuals reflexions sobre la millora de l’autogovern en diversos àmbits.
En l’elaboració d’aquest estudi, i com a complement de la tasca del grup de treball, han estan certament rellevants les observacions de persones
expertes en alguns dels àmbits materials objecte d’estudi. Per això, cal fer constar un agraïment especial als funcionaris de l’Administració
autonòmica Miquel Amorós Navarro, Abel Blanco Montañés, Miquel Àngel Busquets López, Jesús Cuartero Saiz, Margarita Ginard Verger, Mercedes
Martínez Terreros, Bartolomé Mora Martí, Guillem Ollers Alcover, Enrique Páez Penedo, Josep Manuel Quevedo García, Maria Antònia Rotger Frau i
María Antonia Vidal Massanet. En el procés de revisió final del treball han col·laborat Marta Neus López Cortès, Miquel Aguiló Llobera i Carlos
González Amate. Pel que fa als aspectes formals, cal reconèixer la bona tasca feta per Fernanda Martínez Tesouro. És just agrair, així mateix, l’ajuda
del Servei d’Assessorament Lingüístic i Documental de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
La redacció final i les tasques de revisió d’aquest estudi varen acabar dia 31 de maig de 2021.

Lluís J. Segura Ginard
Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics
http://iea.caib.es
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II. METODOLOGIA
Com se sap, l’Estatut de 2007 manté la tipologia tradicional que permet distingir entre competències exclusives, competències de desenvolupament
normatiu i competències executives. Doncs bé, en coherència amb la demanda feta per la Comissió parlamentària abans esmentada, el grup de
treball ha centrat la seva tasca en el bloc de les primeres, les competències exclusives enumerades en l’article 30 del text estatutari, que són les que
s’exerceixen sobre un grup nombrós de matèries en les quals les institucions autònomes poden intervenir mitjançant totes les potestats públiques,
si bé amb la característica que la potestat legislativa no està sotmesa en general, i de manera específica, a les bases o legislació bàsica de l’Estat. A
aquest conjunt s’han afegit altres títols de competència que són destinataris de preceptes estatutaris específics: policia (article 33), protecció i foment
de la cultura (article 34), llengua pròpia i normalització lingüística (articles 4 i 35) i ensenyament en general (article 36).
La via elegida per recollir i sistematitzar les dades jurídiques més rellevants sobre els diversos títols de competència ha estat l’elaboració de fitxes
que de manera esquemàtica proporcionen una informació específica sobre l’abast de les competències. Cada fitxa s’estructura en diversos apartats
en què es recullen de manera abreujada una sèrie de dades d’interès, fonamentalment de caràcter normatiu i jurisprudencial. El darrer dels apartats
conté observacions addicionals i una valoració sintètica sobre les possibilitats de més autogovern en el sector material de què es tracta. Les fitxes,
identificades per un número d’ordre, tenen per objecte les diverses matèries o submatèries corresponents als preceptes de l’Estatut d’autonomia
abans esmentats. Les fitxes consten dels apartats que tot seguit es descriuen:
— ENUNCIAT ESTATUTARI
Expressa literalment la identificació de la matèria competencial tal com es recull en el precepte estatutari corresponent. Quan el precepte conté una
descripció extensa, en la fitxa només se’n recull un fragment.
— MATÈRIES RELACIONADES
S’hi contenen remissions a altres fitxes relatives a matèries connexes.
— ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Indica els òrgans administratius o les entitats públiques que, de manera més rellevant, tenen atribuïdes competències en la matèria.
— REGULACIÓ CONSTITUCIONAL I ESTATUTÀRIA
Conté la cita dels preceptes de la Constitució i de l’Estatut que regulen directament la matèria o que hi estan connectats d’acord amb criteris de
lògica i sistemàtica.
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— LEGISLACIÓ
S’hi recullen separadament normes amb rang de llei, aprovades per les Corts Generals o pel Parlament de les Illes Balears, que contenen la regulació
d’aspectes fonamentals de la matèria. La referència s’entén feta a les versions consolidades d’aquestes normes. En alguns casos, se citen normes
autonòmiques de caràcter reglamentari si no escau citar cap disposició legal. Així mateix, aquest apartat dona compte dels acords que s’hagin
adoptat en el si de les comissions bilaterals de cooperació.
— SENTÈNCIES DEL TC
Inclou referències a les principals sentències del Ple del Tribunal Constitucional que han tingut per objecte aspectes relatius a la distribució de
competències en la matèria tractada. La cita de cada sentència va acompanyada d’una síntesi del contingut relatiu a les competències.
— ALTRES ESTATUTS
S’hi contenen referències a preceptes d’altres estatuts d’autonomia que posen en relleu altres tractaments de la matèria i que, en diverses ocasions,
són exemples de com ampliar o delimitar millor l’abast de les competències.
— TRASPASSOS PENDENTS ESTAT-CAIB
Informa de la possibilitat que l’Administració estatal s’està plantejant actualment, o es pot plantejar, un traspàs de funcions i serveis a l’Administració
balear en la matèria tractada.
— TRASPASSOS PENDENTS CAIB-CI
Informa de la possibilitat que l’Administració de la Comunitat Autònoma es planteja, o es pot plantejar, un traspàs de funcions i serveis en la matèria
tractada a tots o a alguns consells insulars.
— VALORACIÓ
Reflecteix consideracions tècniques sobre la possible millora del cercle de competències de què disposa la Comunitat Autònoma en la matèria en
qüestió, especialment amb vista a una hipotètica reforma estatutària. Així mateix, s’hi recullen, entre d’altres, observacions relatives a l’abast del títol
de competències, al grau de desplegament legislatiu o la intervenció dels consells insulars.
El bloc de fitxes es complementa amb un apartat de consideracions finals, en què s’apunten algunes línies de reflexió que incideixen de manera
especial en els avantatges de la millora del sostre competencial en determinats àmbits materials, i amb uns annexos que recullen dades normatives
sobre totes les operacions d’atribució competencial i de traspàs de funcions i serveis que han tingut lloc, des de l’etapa preautonòmica fins a
l’actualitat, entre l’Estat i la Comunitat Autònoma i entre aquesta i els consells insulars.
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Abreviacions
AGE

Administració General de l’Estat

BOCAIB

Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOE

Butlletí Oficial de l’Estat

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears

CA

Comunitat autònoma

CAIB

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CE

Constitució espanyola

CI

Consell insular

DA

Disposició addicional

DF

Disposició final

EA

Estatut d’autonomia

EAIB

Estatut d’autonomia de les Illes Balears

LORARF

Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, de reintegració i millorament del règim foral de Navarra

STC

Sentència del Tribunal Constitucional

STS

Sentència del Tribunal Suprem

TC

Tribunal Constitucional
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1. LLENGUA PRÒPIA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
ENUNCIAT ESTATUTARI
El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i té, juntament amb la castellana, caràcter llengua oficial. Les institucions han garantir l’ús normal i
oficial d’ambdós idiomes (article 4 EAIB).
Ensenyament de la llengua catalana. Normalització lingüística i protecció de les modalitats insulars del català (article 35 EAIB).
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 3: alteracions dels termes municipals i denominació dels municipis i topònims (article 30.2 EAIB)
Vegeu la fitxa 62: ensenyament no universitari (article 36.1, 36.2 i 36.3 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Educació i Formació Professional
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
 Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística
 Direcció General de Política Lingüística

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 3
Article 27
Article 149.1.30

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 4
Article 14.3
Article 35
Article 36
Article 97.2
Article 99.2

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa (LOMCE)

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública
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1. LLENGUA PRÒPIA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
SENTÈNCIES DEL TC
STC 82/1986, STC 83/1986 i STC 84/1986, de 26 de juny (consideració i abast de la llengua, com a oficial o cooficial)
STC 123/1988, de 23 de juny (cooficialitat lingüística i obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals)
STC 46/1991, de 28 de febrer (exigència del coneixement de la llengua catalana en l’àmbit de la funció pública)
STC 337/1994, de 23 de setembre (inexistència d’exclusivitat d’una de les llengües oficials en matèria d’ensenyament)
STC 134/1997, de 17 de juliol (cooficialitat lingüística i drets lingüístics en el sistema educatiu)
STC 31/2010, de 28 de juny (dret a rebre ensenyament en català i necessària modulació del dret d’opció lingüística en l’àmbit de l’ensenyament;
significats dels conceptes “llengua pròpia”, “llengua d’ús normal” i “llengua preferent”; abast de les mesures tendents a evitar una posició secundària
o de postergació d’alguna de les llengües cooficials)
STC 15/2013, de 31 de gener (ensenyament mínim a l’àrea lingüística: determinació de continguts mínims i horaris, desigualtat de llengües cooficials)
STC 165/2013, de 26 de setembre (supressió del requisit lingüístic a la funció pública de les Illes Balears)
STC 88/2017, de 4 de juliol (drets lingüístics dels consumidors i usuaris)
STC 89/2017, de 4 de juliol (quotes lingüístiques en l’àmbit de la cinematografia, normalització lingüística i llibertat d’empresa, compatibilitat amb la
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat)
STC 11/2018, de 8 de febrer (ús preferent aranès a àmbits institucionals i administratius)
STC 51/2019, d’11 d’abril (abast de la competència autonòmica en matèria d’ensenyament de la llengua cooficial, establiment dels plans d’estudis
amb ordenació curricular de les llengües, ensenyament a població adulta no escolar, règim lingüístic als centres educatius)
STC 109/2019, de 3 d’octubre (competències en matèria educativa. Proves d’avaluació)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: articles 6, 32 a 35, 102 i 143
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Una reforma dels preceptes de l’EAIB, especialment en línia amb la regulació continguda en l’Estatut català, pot facilitar un emparament normatiu
més ampli per al desplegament de polítiques favorables a la normalització de la llengua catalana.
És viable una actualització de l’ordenació legal del règim de cooficialitat i de la normalització lingüística per tal de reforçar tants els usos
institucionals i administratius del català, afavorir la presència d’aquesta llengua en la vida econòmica i social i atorgar una millor protecció als
drets lingüístics del ciutadans.
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2. ORGANITZACIÓ, RÈGIM I FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS PRÒPIES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Organització, règim i funcionament de les institucions pròpies (article 30.1 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 42: procediment administratiu derivat de l’organització pròpia (article 30.36 EAIB)
Vegeu la fitxa 51: organització local (article 30.45 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 23

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.1

Article 69.3

Article 39

Article 141.1 i 141.4

Articles 40 a 53 (Parlament i Sindicatura de Greuges)

Article 147.1 i 147.2.c)

Articles 54 a 56 (president)

Article 148.1

Articles 57 a 60 (Govern)
Articles 61 a 74 (CI i Conferència de Presidents)
Articles 76 a 78 (Consell Consultiu, Consell Audiovisual de les Illes Balears i
Consell Econòmic i Social)
Article 82 (Sindicatura de Comptes)

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears
Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges de les Illes Balears
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars
Llei 10/2000, de 30 de novembre, reguladora del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears
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2. ORGANITZACIÓ, RÈGIM I FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS PRÒPIES
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Llei 7/2009, d’11 de desembre, electoral dels consells insulars
Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears
Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears
Llei 10/2015, d’1 de desembre, de la Comissió General de Consells Insulars
Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears
Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears
Reglament del Parlament de les Illes Balears, de dia 19 de març de 2019
SENTÈNCIES DEL TC
STC 45/1992, de 2 d’abril (regulació del sistema electoral insular balear)
STC 109/1998, de 21 de maig (la finalitat d’atendre la singularitat del sistema institucional establert en l’Estatut s’ha de vincular a la «peculiaritat» de la CA)
STC 225/1998, de 23 de novembre (regulació del sistema electoral insular canari)
STC 31/2010, de 28 de juny (el procediment que pot regular l’Estatut és el que correspon a la fase autonòmica, però no el que es desenvolupa en les
Corts Generals)
STC 132/2012 de 19 de juny (naturalesa i règim jurídic dels CI)
STC 139/2017, de 29 de novembre (Reglament de les assemblees legislatives autonòmiques)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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2. ORGANITZACIÓ, RÈGIM I FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS PRÒPIES
VALORACIÓ
No s’adverteixen mancances en l’esquema institucional de la CA.
L’EAIB ja possibilita la creació d’altres figures institucionals mitjançant llei del Parlament. Alguna de les institucions previstes per l’Estatut encara
no s’ha constituït.
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3. ALTERACIONS DELS TERMES MUNICIPALS I DENOMINACIÓ DELS MUNICIPIS I TOPÒNIMS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Alteracions dels termes municipals i denominació oficial dels municipis i topònims (article 30.2 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 1: llengua pròpia i normalització lingüística (article 35 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Funció Pública
 Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.2

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.2

Article 149.1.18

Article 70.2

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
Llei 16/2019, de 8 d’abril, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa

SENTÈNCIES DEL TC
STC 214/1989, de 21 de desembre (creació de comarques en relació amb l’autonomia local i l’àmbit competencial de les CA)
STC 385/1993, de 23 de desembre (alteració dels límits provincials i, en definitiva, delimitació del territori provincial és competència estatal)
STC 161/2013, de 26 de setembre (potestats públiques de les mancomunitats, fusió i organització de municipis)
STC 108/2017, de 21 de setembre (creació de termes municipals en relació amb el llindar establert per la legislació bàsica)
ALTRES ESTATUTS
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3. ALTERACIONS DELS TERMES MUNICIPALS I DENOMINACIÓ DELS MUNICIPIS I TOPÒNIMS
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
L’article 70.2 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 8/1993, d’1 de desembre, va atribuir competències als CI en matèria
de règim local).
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4. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DEL LITORAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ordenació del territori, incloent-hi el litoral, l’urbanisme i l’habitatge (article 30.3 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 5: urbanisme (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 6: habitatge (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 7: obres públiques (article 30.4 EAIB)
Vegeu la fitxa 9: ports, aeroports i heliports (article 30.5 EAIB)Vegeu la fitxa 12: recursos hídrics (article 30.8 EAIB)
Vegeu la fitxa 13: forests (article 30.9 EAIB)
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 27: pesca en aigües interiors (article 30.22 EAIB)
Vegeu la fitxa 28: caça (article 30.23 EAIB)
Vegeu la fitxa 41: instal·lacions d’energia (article 30.35 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Medi Ambient i Territori

 Direcció General de Territori i Paisatge
 Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.3
Article 149.1.1, 149.1.4, 149.1.8, 149.1.13, 149.1.18, 149.1.23 i
149.1.25

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.3
Article 70.13

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana

Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears
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4. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DEL LITORAL
Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació
territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió
Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a
potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes
Balears
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o
l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o
socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb el Decret
llei 9/2020, de 25 de maig (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020)
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 2/2020, de 15 d’octubre (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021)
SENTÈNCIES DEL TC
STC 149/1991, de 4 de juliol (plans d’ordenació del litoral i règim jurídic de les costes)
STC 36/1994, de 19 de febrer i STC 112/2021, de 13 de maig (ordenació del territori i béns de domini públic)
STC 61/1997, de 20 de març (abast de la legislació estatal sobre urbanisme i ordenació del territori)
STC 46/2007, d’1 de març (directrius d’ordenació territorial)
STC 141/2014, d’11 de setembre (criteris d’ordenació urbanística que imposen reserva de sòl per a habitatges de promoció pública)
STC 6/2016, de 21 de gener (utilització i ús sostenible del litoral)
STC 86/2019, de 20 de juny (delimitació i ordenació de l’assentament rural tradicional)
STC 161/2019, de 12 de desembre (protecció del domini públic maritimoterrestre)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 149
EA Andalusia: article 56

EA Canàries: articles 156 i 157
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4. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DEL LITORAL
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Traspàs de funcions i serveis de la gestió del domini públic
maritimoterrestre, que pot incloure:
a) La gestió i atorgament de tot tipus de concessions i
autoritzacions de domini públic maritimoterrestre, respectant el
règim general de domini públic.
b) L’execució d’obres i actuacions en el litoral que no siguin
d’interès general.
c) La policia administrativa a la zona de domini públic i les
concessions i els amarraments.

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Manca ampliar les funcions traspassades als CI per la Llei 2/2001, de 7 de
març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació
del territori. En concret:
L’atorgament d’autoritzacions i el control de les declaracions responsables
referides a obres, instal·lacions i activitats permeses en la zona de servitud
de protecció prevista en la legislació de costes, quan s’hagin de produir en
terrenys classificats com a sòl rústic, així com l’exercici de la funció
inspectora i de la potestat sancionadora inherents a aquesta actuació.
L’elaboració i l’aprovació dels instruments per a l’ordenació del litoral prevista
en la legislació de costes, pel que fa a la zona de domini públic
maritimoterrestre.
L’emissió dels informes que la legislació de costes atribueixi amb caràcter
genèric a la CA, en allò que afecti l’ordenació del territori.

VALORACIÓ
Seria raonable modificar la redacció estatutària per incloure de forma expressa majors responsabilitats de la Comunitat Autònoma en matèria de
domini públic maritimoterrestre, tal com han fet els EA d’Andalusia, Catalunya i Canàries.
Seria viable dictar una llei específica en matèria de protecció del litoral, tal i com ha fet Múrcia.
S’ha de tenir en compte que la CAIB, una vegada formalitzat el corresponent traspàs, pot exercir la funció executiva en matèria de gestió del
domini públic maritimoterrestre (article 32.17 EAIB).
L’article 70.13 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 2/2001, de 7 de març, va atribuir competències als CI en matèria
d’ordenació del territori).
Tots els CI han aprovat plans territorials insulars i plans directors sectorials.
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5. URBANISME
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ordenació del territori, incloent-hi el litoral, l’urbanisme i l’habitatge (article 30.3 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 6: habitatge (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 7: obres públiques (article 30.4 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Medi Ambient i Territori

 Direcció General de Territori i Paisatge

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.3
Article 149.1.1, 149.1.4, 149.1.8, 149.1.13, 149.1.18, 149.1.23 i 149.1.25

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.3
Article 70.1

LEGISLACIÓ ESTATAL
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s‘aprova el text
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 12/2017, de 29 de desembre (BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 61/1997, de 20 de març (abast de la legislació estatal sobre urbanisme i ordenació del territori)
STC 164/2001, d’11 de juliol (competències sobre urbanisme, planificació urbanística i execució dels plans d’ordenació)
STC 143/2017, de 14 de desembre (informe d’avaluació dels edificis, execució d’actuacions sobre el medi urbà i règim d’autoritzacions per a les
instal·lacions de nova planta)
STC 75/2018, de 5 de juliol (règim de silenci negatiu per a determinats actes d’ús del sòl)
STC 134/2019, de 13 de novembre (protecció ambiental per a actuacions de transformació urbanística de sòls integrats en Xarxa Natura 2000)
STC 161/2019, de 12 de desembre (regularització d’activitats mancades de llicència urbanística)
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5. URBANISME
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 149
EA Andalusia: article 56
EA Canàries: article 158
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
Sembla convenient un llei urbanística referida a tots els tipus de sòl.
Cal constatar la manca d’adaptació a la Llei 12/2017 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, aprovat pel Consell Insular de
Mallorca. La resta d’institucions insulars no han desplegat reglamentàriament encara la Llei 12/2017.
L’article 70.1 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 9/1990, de 27 de juny, va atribuir competències als CI en matèria
d’urbanisme i habitabilitat).
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6. HABITATGE
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ordenació del territori, incloent-hi el litoral, l’urbanisme i l’habitatge (article 30.3 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 5: urbanisme (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 Direcció General d’Habitatge i Arquitectura
 Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 47 i 53.3
Article 148.1.3
Article 149.1.1, 149.1.8, 149.1.11, 149.1.13 i 149.1.18

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Articles 12.3
Article 22
Article 30.3
Article 70.1

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació
processal del lloguer i de l’eficiència energètica dels edificis

Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció
de sòl per a habitatges de protecció pública
Llei 2/2009, de 19 de març, de rehabilitació i millora dels barris dels
municipis de les Illes Balears
Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar
l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears

Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als
deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social
Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del
mercat de lloguer d’habitatges
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana
Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2001, de 7 de gener,
d’enjudiciament civil, en relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 5/2018, de 19 de juny (BOIB núm. 46, de 9 d’abril de 2019)
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6. HABITATGE
Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria
d’habitatge
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb el
Decret llei 3/2020, de 28 de febrer (BOIB núm. 47, de 8 d’abril de 2021)
SENTÈNCIES DEL TC
STC 152/1988, de 20 de juliol (plans d’habitatge)
STC 141/2014, d’11 de setembre (habitatges de promoció pública)
STC 143/2017, de 14 de desembre (informe d’avaluació dels edificis i autoritzacions per a les instal·lacions de nova planta i la ubicació de cases
prefabricades)
STC 16/2018, de 22 de febrer; STC 32/2018, de 12 d’abril; STC 106/2018, de 4 d’octubre, i STC 8/2019, de 17 de gener (expropiació de l’ús d’habitatge)
STC 32/2019, de 28 de febrer (mesures per fer front a l’ocupació il·legal d’habitatges)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 137
EA Andalusia: article 56
EA Canàries: article 143
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Les competències autonòmiques sobre l’ús turístic de l’habitatge permeten incrementar la responsabilitat del legislador autonòmic en aquesta
matèria.
L’article 70.1 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 9/1990, de 27 de juny, va atribuir competències als CI en matèria
d’urbanisme i habitabilitat).

36
36

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

7. OBRES PÚBLIQUES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Obres públiques dins el territori de la comunitat autònoma que no siguin d’interès general de l’Estat (article 30.4 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 5: urbanisme (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 8: ferrocarrils, carreteres i transports terrestres (article 30.5 EAIB)
Vegeu la fitxa 9: ports, aeroports i heliports (article 30.5 EAIB)
Vegeu la fitxa 12: recursos hídrics (article 30.8 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.4
Article 149.1.24

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.4
Article 71.3

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió
d’obres públiques

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió
a les Illes Balears
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 12/2017, de 29 de desembre (BOIB núm. 146, de 22 de novembre
de 2018)
Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o
l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o
socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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7. OBRES PÚBLIQUES
SENTÈNCIES DEL TC
STC 227/1988, de 29 de novembre (obres d’interès general que afectin el territori d’una sola CA)
STC 65/1998, de 18 de març (la competència sobre obres públiques no s’ha d’interpretar necessàriament com una competència instrumental o
adjectiva d’altres)
STC 132/1998, de 18 de juny (la competència estatal sobre obres públiques d’interès general no es limita a la construcció i finançament, sinó que
també comprèn la planificació)
STC 168/2009, de 9 de juliol (la concreció de les obres d’interès general correspon a l’Estat, els òrgans del qual tenen un marge de llibertat per
determinar allò que permet qualificar una infraestructura d’interès general)
STC 31/2010, de 28 de juny (la competència exclusiva de l’Estat sobre obres d’interès general no obsta que les CA hi puguin assumir competències
executives o participar-hi en la planificació i programació, però correspon a l’Estat concretar lliurement aquestes atribucions autonòmiques)
STC 202/2013, de 5 de desembre (pertorbació de l’exercici de les competències estatals substantives per a l’exercici de la CA de la seva competència
executiva sobre protecció del medi ambient)
STC 124/2016, de 23 de juny (infraestructures ferroviàries autonòmiques incloses a la Xarxa ferroviària d’interès general)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 148
EA Andalusia: article 56
EA Canàries: article 159
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable modificar la redacció estatutària actual per incloure funcions en relació amb les obres públiques d’interès general a les Illes Balears,
tal i com fan altres EA (Catalunya, Andalusia i Canàries).
A més, no hi ha obstacles per a l’aprovació d’una llei general reguladora de l’obra pública autonòmica o d’interès autonòmic, tal i com ha fet
Catalunya.
Els CI poden assumir la funció executiva i la gestió de les obres públiques (article 71.3 EAIB).
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8. FERROCARRILS, CARRETERES I TRANSPORTS TERRESTRES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport fet per aquests mitjans, per cable i per canonada (article 30.5 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 7: obres públiques (article 30.4 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre
 Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
 Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.5
Article 149.1.21

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.5
Article 70.10 i 70.15

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat
en les comunitats autònomes en relació amb els transports per
carretera i per cable
Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres
Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari

Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de Menorca
Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible
de les Illes Balears
Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de
transports terrestres
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE–CAIB en relació amb el
Decret llei 2/2017, de 26 de maig (BOIB núm. 36, de 22 de març de 2018)
Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de
Mallorca i Menorca
Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l’explotació
i el control de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres
mesures en matèria de transports terrestres

39

Estudi sobre la millora de l’autogovern

Estudi sobre la millora de l’autogovern

8. FERROCARRILS, CARRETERES I TRANSPORTS TERRESTRES
SENTÈNCIES DEL TC
STC 118/1996, de 27 de juny (distribució de competències en matèria de transports terrestres)
STC 65/1998, de 18 de març (carreteres de l’Estat i carreteres autonòmiques)
STC 132/1998, de 18 de juny (competència de l’Estat per establir continguts sobre la planificació aplicable a totes les carreteres tant des de la
perspectiva de l’obra pública, com des del sistema general de comunicacions o des de les condicions de seguretat del seu ús)
STC 245/2012, de 18 de desembre i STC 83/2013, d’11 d’abril (distribució de competències en matèria de ferrocarrils, en particular pel que fa a
l’ordenació ferroviària i a les línies intracomunitàries)
STC 214/2013, de 19 de desembre i STC 124/2016, de 23 de juny (distribució de competències en matèria de ferrocarrils, en particular pel que fa a
l’ordenació ferroviària i a les línies intracomunitàries relacionades amb la xarxa ferroviària d’interès general)
STC 116/2019, de 16 d’octubre (constitucionalitat del precepte autonòmic pel qual l’aprovació dels plans especials i projectes de rutes senderistes
comporta la declaració d’utilitat pública a efectes expropiatoris)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Manca instrumentar el traspàs de funcions i serveis en matèria de
transports per carretera i de transport ferroviari al Consell Insular de
Mallorca.

VALORACIÓ
La millora de l’autogovern en matèria de transport discrecional per carretera passa per assumir com a pròpies nombroses funcions que
actualment són exercides per delegació de l’Estat. Actualment, la competència pròpia o delegada en matèria de transports depèn de l’àmbit de
l’autorització de la que disposa el vehicle: si l’autorització és d’àmbit estatal, la titularitat és exclusiva de l’Estat i la CA exerceix la competència per
delegació; si l’autorització és d’àmbit autonòmic, la competència s’exerceix com a pròpia per part de la CA.
S’ha de tenir en compte que la CA exerceix la funció executiva en matèria d’ordenació del transport de viatgers i mercaderies que tinguin l’origen i
la destinació dins el territori de la CA, sens perjudici de l’execució directa que se’n reservi l’Administració general de l’Estat (article 32.2 EAIB).
L’article 70.10 EAIB atribueix la competència en matèria de transports terrestres als CI com a pròpia (la Llei 13/1998, de 23 de desembre, va
atribuir competències als CI de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transports per carretera).
L’article 70.15 EAIB atribueix la competència en matèria de carreteres i camins als CI com a pròpia (la Llei 16/2001, de 14 de desembre, va atribuir
competències als CI en matèria de carreteres i camins).
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9. PORTS, AEROPORTS I HELIPORTS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ports, aeroports i heliports no qualificats d’interès general per l’Estat, i ports de refugi, ports, aeroports i heliports esportius (article 30.5 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 7: obres públiques (article 30.4 EAIB)
Vegeu la fitxa 10: transport marítim entre ports de la CAIB (article 30.6 EAIB)
Vegeu la fitxa 11: centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports (article 30.7 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 Direcció General de Transport Marítim i Aeri
 Ports de les Illes Balears

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.6
Article 149.1.20

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.5 i 30.7

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant
Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficiència
SENTÈNCIES DEL TC
STC 68/1984, d’11 de juny (competències sobre aeroports d’interès general)
STC 40/1998, de 19 de febrer (competències de l’Estat sobre ports d’interès general i competències autonòmiques sobre ports)
STC 193/1998, d’1 d’octubre (competències estatals i autonòmiques en matèria portuària. Inaplicació del títol competencial d’ordenació del litoral)
STC 204/2002, de 31 d’octubre (competències sobre aeroports d’interès general concurrents amb les competències de les CA en matèria d’ordenació
del territori i urbanisme)
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9. PORTS, AEROPORTS I HELIPORTS
STC 6/2007, d’1 de març (competències de les Illes Balears sobre ordenació del territori i urbanisme —directrius d’ordenació territorial— en relació
amb els aeroports d’interès general)
STC 31/2010, de 28 de juny (competències sobre ports d’interès general i sobre ports; competències sobre aeroports d’interès general)
STC 216/2012, de 14 de novembre (pla director d’infraestructures del port: concurrència de la competència estatal exclusiva en la matèria amb la
competència autonòmica de desenvolupament legislatiu en matèria de medi ambient)
STC 34/2014, de 27 de febrer (competències de l’Estat sobre ports d’interès general i competències autonòmiques sobre ports: autorització d’usos en
zona de domini públic portuari)
STC 122/2016, de 23 de juny (concessions administratives per a l’ocupació i explotació d’instal·lacions nauticoesportives)
STC 135/2020, de 23 de setembre (constitucionalitat de mesures que promouen la internacionalització de ports i aeroports de titularitat no estatal)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Manca el traspàs a la CAIB de les funcions i serveis en matèria
d’aeroports i heliports no qualificats d’interès general. Així, la CAIB
podria assumir, entre d’altres funcions i serveis, la gestió prèvia
desclassificació del seu caràcter d’interès general dels aeròdroms de
Son Bonet, a Mallorca, i de Sant Lluís, a Menorca.

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Possibilitat de dictar una llei autonòmica d’infraestructures aeroportuàries (exemple: Llei catalana 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i
altres infraestructures aeroportuàries).
La possible participació de la CA en la gestió dels ports i aeroports d’interès general (article 32.15 EAIB) depèn en tot cas del que estableixi la
legislació de l’Estat, que ara per ara es limita a la previsió que conté l’article 13 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en
l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.
Per altra banda, la CAIB podria aspirar a la gestió dels espais nauticoesportius ubicats en els ports d’interès general, prèvia la segregació i
adscripció corresponent.
Cal tenir en compte que correspon a la CA, en els termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que, en desplegament de la seva
legislació, dicti l’Estat, la funció executiva en matèria de ports i aeroports amb qualificació d’interès general, quan l’Estat no se’n reservi la gestió
(article 32.15 EAIB).
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10. TRANSPORT MARÍTIM ENTRE PORTS DE LA CAIB
ENUNCIAT ESTATUTARI
Transport marítim, exclusivament entre ports o punts de la comunitat autònoma, sense connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits
territorials (article 30.6 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 9: ports, aeroports i heliports (article 30.5 EAIB)
Vegeu la fitxa 11: centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports (article 30.7 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 Direcció General de Transport Marítim i Aeri

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.20

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.6

LEGISLACIÓ ESTATAL
Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les
Illes Balears

Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima
SENTÈNCIES DEL TC
STC 149/1991, de 4 de juliol (la competència autonòmica abasta tots els serveis portuaris generals i específics i tots els serveis i activitats inherents)
STC 40/1998, de 19 de febrer (l’Estat té competència exclusiva sobre el transport marítim que suposi alguna connexió entre la CAIB i altres CA)
ALTRES ESTATUTS
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Aquesta competència és difícilment ampliable.
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11. CENTRES DE CONTRACTACIÓ I TERMINALS DE CÀRREGA EN MATÈRIA DE TRANSPORTS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transports. Delimitació de les zones de servei dels ports i aeroports assenyalats en
l’apartat 5 d’aquest mateix article (article 30.7 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 9: ports, aeroports i heliports (article 30.5 EAIB)
Vegeu la fitxa 10: transport marítim entre ports de la CAIB (article 30.6 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 Direcció General de Transport Marítim i Aeri
 Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.21

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.7

LEGISLACIÓ ESTATAL
Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 37/1981, de 16 de novembre (centres de contractació de càrregues en transports terrestres de mercaderies en relació amb les condicions
bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els espanyols, la lliure circulació de béns i la legislació mercantil)
STC 180/1992, de 16 de novembre (distinció entre centres de contractació i agències de transports)
STC 191/1994, de 23 de juny (naturalesa comercial de les terminals de càrrega respecte als dipòsits duaners, que tenen naturalesa fiscal i són de
competència estatal)
STC 118/1996, de 27 de juny (els centres de contractació i les terminals de càrrega no formen part de l’ordenació dels transports terrestres)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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11. CENTRES DE CONTRACTACIÓ I TERMINALS DE CÀRREGA EN MATÈRIA DE TRANSPORTS
VALORACIÓ
L’abast d’aquest títol de competència es veu compromès pel que disposa l’article 30.5 EAIB, que permet regular i gestionar les zones de serveis de
ports i aeroports que no siguin d’interès general.
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12. RECURSOS HÍDRICS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Règim d’aigües i aprofitaments hidràulics, canals i regadius. Aigües minerals i termals. Participació dels usuaris (article 30.8 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 7: obres públiques (article 30.4 EAIB)
Vegeu la fitxa 39: indústria (article 30.34 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Medi Ambient i Territori

 Direcció General de Recursos Hídrics
 Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 45.2
Article 132
Article 148.1.10
Article 149.1.1, 149.1.8, 149.1.13, 149.1.18, 149.1.22, 149.1.23, 149.1.25 i
149.1.29

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.8
Article 71.2

LEGISLACIÓ ESTATAL
Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives
(article 22)

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’aigües

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i
de funció pública (article 35)

Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Pla Hidrològic
de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives
(article 51)
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears
Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació
urbanística sostenible
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
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12. RECURSOS HÍDRICS
SENTÈNCIES DEL TC
STC 227/1988, de 29 de novembre (examen de la Llei d’aigües i regles sobre la distribució de competències en matèria d’aigües)
STC 149/2011, de 28 de setembre (contracte de cessió de drets d’ús d’aigua)
STC 149/2012, de 5 de juliol (protecció de les aigües continentals, costaneres i de transició i noció de demarcació hidrogràfica)
STC 19/2013, de 31 de gener (transvasament d’aigües de l’Ebre i pla integral de protecció del Delta de l’Ebre)
STC 36/2013, de 14 de febrer (plans hidrològics de conca i demarcacions hidrogràfiques)
STC 104/2013, de 25 d’abril (plans hidrològics de conca)
STC 196/2015, de 24 de setembre (policia de domini públic hidràulic)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 117
EA Andalusia: article 50
EA Canàries: article 152
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria, en tractar-se d’una conca intracomunitària.
En matèria de planificació hidrològica de la CAIB cal tenir en compte el que disposa el Decret llei 1/2015, de 10 d’abril.
Els CI, en els seus àmbits territorials, i d’acord amb les transferències o delegacions que, a tal efecte, s’estableixin, poden assumir la funció
executiva i la gestió en les matèries següents: recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, règim general d’aigües; aigües minerals,
termals i subterrànies (article 71.2 EAIB).
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13. FORESTS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Forests, aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures. Tractament especial de les zones de muntanya (article 30.9 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 28: caça (article 30.23 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Medi Ambient i Territori

 Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat
 Institut Balear de la Natura (IBANAT)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 33.2
Article 45.2
Article 130.2
Article 148.1.8
Article 149.1.8, 149.1.13, 149.1.14, 149.1.15, 149.1.18 i 149.1.23

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.9
Article 71.1

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives
(article 24)

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives
(article 52)
Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears
SENTÈNCIES DEL TC
STC 71/1983, de 29 de juliol (Catàleg de boscos d’utilitat pública integrat en la competència sobre boscos que l’Estatut atorga a la Generalitat de
Catalunya)
STC 21/1999, de 25 de febrer (comercialització i normes de qualitat exterior dels materials forestals de reproducció)
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13. FORESTS
STC 49/2013, de 28 de febrer (investigació forestal)
STC 84/2013, d’11 d’abril (prohibició de canvi de l’ús forestal dels terrenys incendiats durant un període mínim de trenta anys i limitació de circulació
amb vehicles de motor per pistes forestals situades fora de la xarxa de carreteres)
STC 96/2020, de 21 de juliol (delimitació de les forests públiques que no són de titularitat autonòmica)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Els CI poden assumir la funció executiva i gestió en matèria de forests i aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures (article 71.1 EAIB).
Seria viable dictar una llei específica de forests, tal i com han fet la majoria de CA, com també una sobre zones de muntanya (Catalunya).
Cal tenir en compte en aquesta matèria el que disposa el Decret 11/2015, de 20 de març, pel qual s’aprova el Pla forestal de les Illes Balears
(2015-2035).
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14. AGRICULTURA I RAMADERIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Agricultura i ramaderia. Qualitat agroalimentària, d’acord amb l’ordenació general de l’economia (article 30.10 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 13: forests (article 30.9 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 25: fires i mercats no internacionals (article 30.20 EAIB)
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
Vegeu la fitxa 49: denominacions d’origen (article 30.43 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
 Direcció General Polítiques per a la Sobirania Alimentària
 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
 Serveis Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
 Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 33.2
Article 38
Article 45.2
Article 130
Article 131
Article 148.1.7

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.10 i 30.43
Article 31.4
Article 70.12

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà

Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del
medi rural

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears
Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials
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14. AGRICULTURA I RAMADERIA
Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària

agroalimentaris de les Illes Balears
Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les corregudes de toros i de
protecció dels animals a les Illes Balears
Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 3/2019, de 31 de gener (BOIB núm. 157, de 19 de novembre de 2019)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 14/1989, de 26 de gener (mesures autonòmiques complementàries, concurrent o neutres i regulació del mercat agropecuari nacional)
STC 34/2013, de 14 de febrer (competències sobre ordenació general de l’economia, agricultura i denominacions d’origen: reconeixement als
operadors de la facultat d’elecció de l’organisme independent d’inspecció que hagi de supervisar la seva activitat)
STC 6/2014, de 27 de gener (competències sobre ordenació general de l’economia, sanitat, agricultura i ramaderia, consum i denominacions d’origen)
STC 85/2015, de 30 d’abril (competències sobre ordenació general de l’economia i agricultura)
STC 66/2017, de 25 de maig (competències sobre agricultura i ordenació general de l’economia)
STC 74/2021, de 18 de març (inconstitucionalitat del precepte legal autonòmic que autoritza la denominació de “vi” per a productes obtinguts a
partir de la fermentació de fruites diferents del raïm)
STC 112/2021, de 13 de maig (constitucionalitat de preceptes autonòmics que estableixen límits i condicions a l’exercici de l’agricultura en el Mar
Menor)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 116
EA Andalusia: article 48
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

EA Canàries: article 130

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Falta instrumentar el traspàs de funcions i serveis al Consell Insular de
Mallorca de la competència pròpia dels CI prevista en l’article 70.12 EAIB i
adaptar l’abast de les competències que ja exerceixen en aquestes
matèries la resta de CI.

52
52

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

14. AGRICULTURA I RAMADERIA
VALORACIÓ
No sembla que hi hagi grans possibilitats de més autogovern en aquesta matèria. Seria viable aprovar normativa autonòmica sobre qualitat
agroalimentària, tal i com han fet altres CA (Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya i Galícia).
L’article 70.12 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 8/1999, de 12 d’abril, va atribuir competències als CI de Menorca i
d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania).
La CA té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de sanitat vegetal i sanitat animal (article 31.4 EAIB).
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15. TURISME
ENUNCIAT ESTATUTARI
Turisme (article 30.11 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 5: urbanisme (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 6: habitatge (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 16: esport i lleure (article 30.12 EAIB)
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

 Direcció General de Turisme
 Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
 Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.13 i 148.1.18
Article 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 24
Article 30.11
Article 70.3

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i
de comerç electrònic

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat

Acord de la Comissió Bilateral AGE-CAIB en relació amb la Llei 8/2012, de 19
de juliol (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013)
Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades
turístiques a habitatges
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Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears
Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la
millora de la qualitat en zones turístiques
SENTÈNCIES DEL TC
STC 200/2009, de 28 de setembre (subvencions per a la modernització de zones turístiques madures)
STC 209/2015, de 8 d’octubre (manca de justificació de les raons d’interès general mediambientals per limitar nous establiments hotelers a un mínim
de cinc estrelles)
STC 79/2017, de 22 de juny (principi de territorialitat de les normes de les CA i prohibició de la seva vigència supraterritorial: guies i mediadors
turístics)
STC 110/2017 i STC 111/2017, de 5 d’octubre (nul·litat parcial de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat: abast del
principi d’eficàcia nacional)
STC 42/2018, de 26 d’abril (ordenació territorial de l’activitat turística a Canàries afectada per la legislació bàsica de medi ambient)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 171
EA Andalusia: article 71
EA Canàries: article 129
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Falta el traspàs al Consell Insular de Mallorca de la competència en matèria
d’ordenació turística.

VALORACIÓ
La regulació dels lloguers turístics ha quedat exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (LAU),
mitjançant la modificació feta pel Reial decret llei 7/2019, d’1 de març.
L’article 70.3 EAIB atribueix als CI, com a pròpies, les competències d’informació turística i d’ordenació i promoció turística (Llei 9/1993, d’1 de
desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’informació turística; Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació turística; Decret 12/2015, de 20 de març, sobre el
traspàs al Consell Insular de Menorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística corresponents al Centre de Formació del
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15. TURISME
Llatzeret de Maó; Decret 45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al Consell Insular d’Eivissa de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de promoció turística, i Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i
els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en matèria de promoció turística, i d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats
al Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig).
Cal tenir en compte la incidència de la normativa urbanística, d’ordenació territorial i dels instruments que la desenvolupen en aquesta matèria.
L’ordenació de l’oferta turística està afectada per la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT), la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (DOT), els plans territorials insulars (PTI) i els plans d’intervenció
d’àmbits turístics (PIAT).
S’ha eliminat la col·legiació obligatòria dels guies turístics a través de la disposició derogatòria única, lletra e, de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
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16. ESPORT I LLEURE
ENUNCIAT ESTATUTARI
Esport, lleure i entitats esportives (article 30.12 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 17: joventut (article 30.13 EAIB)
Vegeu la fitxa 31: cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
Vegeu la fitxa 36: espectacles i activitats recreatives (article 30.31 EAIB)
Vegeu la fitxa 38: fundacions i associacions (article 30.33 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General d’Esports
 Fundació per a l’Esport Balear

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.19
Article 149.1.30

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.12
Article 36.3
Article 70.9

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears
Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i
s’estableixen mesures tributàries

SENTÈNCIES DEL TC
STC 1/1986, de 10 de gener, STC 80/2012, de 18 d’abril i STC 110/2012, de 23 de maig (caràcter limitat territorialment de les competències
autonòmiques; la defensa i promoció de l’esport federat «en conjunt» a nivell internacional correspon a l’Estat)
STC 201/2013, de 5 de desembre (competència per definir les professions esportives titulades, expedir els títols i homologar-los)
STC 33/2018, de 12 d’abril (efecte horitzontal de les llicències esportives autonòmiques únicament vàlid per a competicions oficials d’àmbit estatal)
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16. ESPORT I LLEURE
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 134
EA Canàries: article 138
EA Aragó: article 71
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable modificar la redacció actual del títol competencial per incloure la regulació de les professions titulades de l’esport.
L’article 70.9 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports; Llei 21/2006,
de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, i Decret 26/2018,
de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular
que exerceix l’Administració de la CAIB en matèria de joventut i lleure).
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17. JOVENTUT
ENUNCIAT ESTATUTARI
Joventut (article 30.13 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 16: esport i lleure (article 30.12 EAIB)
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 38: fundacions i associacions (article 30.33 EAIB)
Vegeu la fitxa 45: protecció de menors (article 30.39 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies
 Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA)
 Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
 Consell de la Joventut

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 48

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 16.3
Article 30.13
Article 70.16

LEGISLACIÓ ESTATAL

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 9/2019, de 19 de febrer (BOIB núm. 169, de 17 de desembre de 2019)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 13/1992, de 6 de febrer i STC 16/1996, d’1 de febrer (promoció de la joventut)
ALTRES ESTATUTS
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17. JOVENTUT
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
L’article 70.16 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure i el Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure).
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18. TERCERA EDAT
ENUNCIAT ESTATUTARI
Tercera edat (article 30.14 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 20: protecció social de la família (article 30.16 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General d’Atenció a la Dependència

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 50
Article 139
Article 148.20
Article 149.1.1 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 16.3
Article 30.14
Article 70.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 239/2002, d’11 de desembre (competència autonòmica per establir ajudes econòmiques complementàries de les pensions. També, determina la
titularitat de les competències sobre seguretat social i assistència social)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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18. TERCERA EDAT
VALORACIÓ
Seria viable aprovar una llei específica per a les persones majors, tal i com han fet altres CA (Andalusia, Astúries i Catalunya).
Cal tenir en compte que hi ha criteris mínims relatius a les polítiques de protecció i inserció social, majors, dependència, fixats per òrgans estatals
amb participació autonòmica (Consell Territorial de Serveis Socials i Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, IMSERSO).
Així mateix, s’ha de tenir en compte que hi ha centres de majors i residències de la tercera edat de titularitat autonòmica i d’altres que s’han
traspassat als CI.
La CA té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de seguretat social (article 31.12 EAIB) i la funció executiva en
matèria de règim econòmic de la seguretat social (article 32.4 EAIB).
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19. ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 17: joventut (article 30.13 EAIB)
Vegeu la fitxa 18: tercera edat (article 30.14 EAIB)
Vegeu la fitxa 20: protecció social de la família (article 30.16 EAIB)
Vegeu la fitxa 21: conciliació de la vida familiar i laboral (article 30.16 EAIB)
Vegeu la fitxa 22: polítiques de gènere (article 30.17 EAIB)
Vegeu la fitxa 45: protecció de menors (article 30.39 EAIB)
Vegeu la fitxa 57: integració social i econòmica de l’immigrant (article 30.49 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General d’Atenció a la Dependència
 Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears
 Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació
 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.20
Article 149.1.1 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Articles 12.3
Article 13
Article 30.15
Article 70.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les
Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social

Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb el
Decret llei 2/2014, de 21 de novembre (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015)
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19. ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de la Seguretat Social

Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears

Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés
mínim vital

Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social
a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei orgànica 2/2020, de 16 de desembre, de modificació del Codi
penal per a l’erradicació de l’esterilització forçada o no consentida de
persones amb discapacitat incapacitades judicialment

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la Llei
12/2018, de 15 de novembre, (BOIB núm. 131, de 26 de setembre de 2019)

Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d’acció social

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears
Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 76/1986, de 9 de juny (assistència social per a un col·lectiu de persones no incloses en el règim de la Seguretat Social)
STC 239/2002, d’11 de desembre (competència autonòmica per establir ajudes econòmiques complementàries de les pensions. També, determina la
titularitat de les competències sobre seguretat social i assistència social)
STC 23/2013, de 31 de gener (tramitació de subvencions en matèria d’assistència social a dependents: poder instrumental)
STC 27/2017, de 17 de febrer (competència autonòmica per establir taxes per a la valoració de les situacions de dependència)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 166
EA Extremadura: article 9.27
EA Canàries: article 142
EA Astúries: article 24
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

EA Castella-la Manxa: article 31.20
EA Múrcia: article 10.8
EA Aragó: article 71.34

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Reconeixements de dependència

VALORACIÓ
Seria viable dictar una llei en la matèria que permetès establir taxes per a la valoració de la dependència, tal com ha fet, per exemple, la Comunitat
Valenciana.
Cal recordar que hi ha criteris mínims relatius a les polítiques de protecció i inserció social, majors, dependència, fixats per òrgans estatals amb
participació autonòmica (Consell Territorial de Serveis Socials i Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, IMSERSO).
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19. ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL
Es detecta, com a problema a resoldre, la doble tramitació de les valoracions sobre incapacitat i sobre dependència, així com l’obsolescència dels
reglaments estatals que limiten l’exercici de la competència autonòmica.
La CA té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de seguretat social (article 31.12 EAIB) i la funció executiva en
matèria de règim econòmic de la seguretat social (article 32.4 EAIB).
L’article 70.4 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 12/1993, de 20 de desembre, va atribuir competències als CI en matèria
de serveis socials i assistència social i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, en matèria de serveis socials i seguretat social).
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20. PROTECCIÓ SOCIAL DE LA FAMÍLIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Protecció social de la família, conciliació de la vida familiar i laboral (article 30.16 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 18: tercera edat (article 30.14 EAIB)
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 22: polítiques de gènere (article 30.17 EAIB)
Vegeu la fitxa 45: protecció de menors (article 30.39 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 39
Article 148.20
Article 149.1.1, 149.1.8 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 16.3
Article 30.16
Article 31.12
Article 70.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Codi civil

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les
víctimes de la violència domèstica
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables
Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies
Llei 13/2019, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9
de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
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20. PROTECCIÓ SOCIAL DE LA FAMÍLIA
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
La CA té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de seguretat social (article 31.12 EAIB) i la funció executiva en
matèria de règim econòmic de la seguretat social (article 32.4 EAIB).
L’article 70.4 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 12/1993, de 20 de desembre, va atribuir competències als CI en matèria
de serveis socials i assistència social i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, en matèria de serveis socials i seguretat social).
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21. CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Protecció social de la família, conciliació de la vida familiar i laboral (article 30.16 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 22: polítiques de gènere (article 30.17 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Treball i Salut Laboral
 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)
 Direcció General de Funció Pública

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.7 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 17.2
Article 30.16
Article 70.20

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
SENTÈNCIES DEL TC
STC 111/2018, de 17 d’octubre (la superior durada del permís per maternitat no resulta discriminatòria per a l’home perquè respon a diferents
situacions i finalitats: preservació de la salut, per una banda, i afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per l’altra)
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21. CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Falta instrumentar el traspàs de les funcions i els serveis inherents a la
competència pròpia dels CI en matèria de conciliació de la vida familiar i
laboral.

VALORACIÓ
L’exercici d’aquesta competència es troba limitada per la normativa bàsica estatal en matèria laboral, de funció pública, i general, en matèria de
seguretat social.
La CA té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de seguretat social (article 31.12 EAIB) i la funció executiva en
matèria de legislació laboral i formació professional contínua (article 32.11 EAIB).
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22. POLÍTIQUES DE GÈNERE
ENUNCIAT ESTATUTARI
Polítiques de gènere (article 30.17 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 20: protecció social de la família (article 30.16 EAIB)
Vegeu la fitxa 21: conciliació de la vida familiar i laboral (article 30.16 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat
 Institut Balear de la Dona

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 14
Article 149.1.1

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 17
Article 30.17
Article 70.20

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona

Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la
menció relativa al sexe de les persones

Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors
Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de la Seguretat Social
Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la
garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en
el treball i l’ocupació
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22. POLÍTIQUES DE GÈNERE
Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció
i assistència a les víctimes de violència de gènere
SENTÈNCIES DEL TC
STC 159/2016, de 22 de setembre (incardinació dels aspectes de la igualtat de gènere relacionats amb el treball i l’empresa en matèria laboral)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 153
EA Andalusia: article 73
EA Canàries: article 145

EA Castella i Lleó: article 70.11
EA Aragó: article 71.37

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable una modificació estatutària per incloure expressament la referència a mesures contra la violència de gènere, de protecció integral de
les dones i de lluita contra les desigualtats per raó de sexe. Aquesta modificació hauria de contenir una delimitació més precisa de les
competències, en línia amb altres estatuts (Catalunya, Canàries o Aragó).
L’exercici d’aquesta competència transversal es troba limitada per la competència estatal en les matèries laboral, civil, de seguretat social,
d’educació i de sanitat.
Correspon a la CAIB, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat, la
funció executiva en matèria de legislació laboral i formació professional contínua (article 32.11 EAIB).
L’article 70.20 de l’EAIB atribueix als CI, com a pròpies, les competències en polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar i laboral, i dona
(Decret 46/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona,
i Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI).
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23. ARTESANIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Artesania (article 30.18 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 Direcció General de Comerç

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 38
Article 131
Article 148.1.14
Article 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.18
Article 70.14

LEGISLACIÓ ESTATAL

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania

SENTÈNCIES DEL TC

ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Cal ampliar les funcions i serveis que es varen atribuir als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera per equiparar-les amb les funcions i
serveis que es varen atribuir posteriorment al Consell de Mallorca.
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23. ARTESANIA
VALORACIÓ
La Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, exclou de l’àmbit d’aplicació la venda feta per artesans dels productes als seus
tallers de producció.
L’article 70.14 EAIB atribueix als CI com a pròpia la competència en matèria d’artesania, foment de la competitivitat, la capacitació i el
desenvolupament de les empreses artesanes, la promoció de productes artesans i la creació de canals de comercialització (la Llei 8/1999, de 12
d’abril, va atribuir competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania i el
Decret 80/2010, de 18 de juny, va atribuir al Consell Insular de Mallorca les funcions i serveis que exerceix la CAIB en matèria d’artesania i foment
de la competitivitat, capacitació i desenvolupament de les empreses artesanes).
Seria possible atribuir expressament com a competències pròpies dels CI les submatèries de promoció dels productes artesans i de creació de
canals de comercialització.
Cal tenir en compte en aquesta matèria el que disposa el Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del
procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic.
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24. VIGILÀNCIA DELS EDIFICIS I COORDINACIÓ AMB LES POLICIES LOCALS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Vigilància i protecció dels edificis i coordinació amb les policies locals (article 30.19 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 60: policia de les Illes Balears (article 33 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Direcció General d’Emergències i Interior
 Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 104
Article 148.1.22
Article 149.1.29

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.19

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat (LOCFSE)

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 4/2013, de 17 de juliol (BOIB núm. 73, de 29 de maig de 2014)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 175/2011, de 8 de novembre (dispensa temporal de titulació en la promoció interna de policies locals establerta per la Llei de Cantàbria 7/1994,
de 19 de maig, de coordinació de policies locals vulnera la competència estatal d’ordenació de l’Estatut bàsic dels funcionaris públics)
STC 106/2019, de 19 de setembre (constitucionalitat dels preceptes relatius al nomenament de funcionaris interins per a l’exercici de funcions de
policia local a les Illes Balears)
STC 171/2020, de 16 de novembre (constitucionalitat de la dispensa de titulació en la promoció interna dels membres de la policia local, únicament
per a la seva integració en el subgrup C1)
STC 38/2021, de 18 de febrer (inconstitucionalitat del precepte legal autonòmic que preveu un torn d’accés diferenciat a la funció pública contrari al
precepte bàsic estatal)
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24. VIGILÀNCIA DELS EDIFICIS I COORDINACIÓ AMB LES POLICIES LOCALS
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 121
EA Andalusia: article 58
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Aquesta competència no abasta la vigilància i la protecció de persones (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 12 de
febrer de 1999).
La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears s’ha desenvolupat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del
Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.
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25. FIRES I MERCATS NO INTERNACIONALS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Fires i mercats no internacionals (article 30.20 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 46: establiments de borses de valors i de centres de contractació de mercaderies (article 30.40 EAIB)
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 Direcció General de Comerç
 Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 38
Article 131
Article 148.1.12
Article 149.1.10

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.20

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 13/1988, de 4 de febrer (delimitació de competències sobre fires internacionals celebrades en el territori autonòmic i denominació de les fires
internacionals de mostres)
STC 124/2003, de 19 de juny (delimitació de competències sobre comerç interior, ordenació general de l’economia i defensa de la competència)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 121
EA Andalusia: article 58
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25. FIRES I MERCATS NO INTERNACIONALS
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable aprovar una llei sobre fires i mercats no internacionals, tal i com han fet altres CA (Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa),
o incloure la regulació dins la Llei de comerç (Catalunya).
Els CI poden assumir la funció executiva i la gestió de les fires insulars (article 71.6 EAIB).
Correspon a la CAIB, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat, la
funció executiva en matèria de fires internacionals (article 32.3 EAIB).
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26. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
ENUNCIAT ESTATUTARI
Foment del desenvolupament econòmic dins el territori de la comunitat autònoma (article 30.21 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 37: estadístiques (article 30.32 EAIB)
Vegeu la fitxa 39: indústria (article 30.34 EAIB)
Vegeu la fitxa 47: caixes d’estalvis i institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial (article 30.41 EAIB)
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

 Direcció General de Model Econòmic i Ocupació
 Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 138
Article 148.1
Article 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 3
Article 12.3
Article 24
Article 30.21
DA 6a

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per
a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió a les Illes Balears
Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit
de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes
Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19
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26. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
SENTÈNCIES DEL TC

ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
En aquesta matèria, de caràcter transversal, són viables polítiques de foment especialment atentes al fet diferencial de la insularitat.
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27. PESCA EN AIGÜES INTERIORS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria i recollida de marisc, aqüicultura (article 30.22 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
Vegeu la fitxa 58: pesca marítima a les aigües de les Illes Balears (article 30.50 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 Direcció General de Pesca i Medi Marí
 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.11
Article 149.1.19

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.22 i 30.50
Article 70.12

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i
aqüicultura a les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 6/2013, de 7 de novembre (BOIB núm. 109, de 14 d’agost de 2014)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 56/1989, de 16 de març (concepte i delimitació competencial de pesca marítima —diferència entre activitat extractiva dels recursos naturals i
l’ordenació del sector pesquer— i del marisqueig)
STC 103/1989, de 8 de juny (concepte i delimitació competencial d’aqüicultura)
STC 184/1996, de 14 de novembre (delimitació competencial de la pesca d’arrossegament de fons a les aigües interiors)
STC 9/2001, de 18 de gener (concepte i delimitació competencial de la pesca marítima i del marisqueig)
STC 166/2013, de 7 d’octubre (concepte i delimitació competencial de pesca marítima)
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27. PESCA EN AIGÜES INTERIORS
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Respecte del Consell Insular de Mallorca, manca efectuar el traspàs
d’aquestes funcions i serveis inherents a la competència pròpia dels CI en
matèria de pesca en aigües interiors.

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
L’article 70.12 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 8/1999, de 12 d’abril, va atribuir competències en matèria de pesca
als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera).
La CA té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria d’ordenació del sector pesquer (article 31.8 EAIB).
S’ha donat compliment a l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears modificada per la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, que va
eliminar les referències a les «aigües de les Illes Balears».
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28. CAÇA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Caça. Regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics (article 30.23 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 13: forests (article 30.9 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Medi Ambient i Territori

 Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 33.2
Article 45.2
Article 148.1.8
Article 149.1.23

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 23
Article 30.23
Article 70.17

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat

Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a
la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici
SENTÈNCIES DEL TC
STC 14/1998, de 22 de gener (virtualitat limitada del títol competencial de l’article 149.1.23 CE «legislació bàsica en matèria de medi ambient» sobre
la matèria de caça)
STC 114/2013, de 9 de maig (prohibició de la utilització de determinats mètodes de caça que són incompatibles amb la protecció de la fauna silvestre)
STC 148/2020 i STC 149/2020, de 22 d’octubre (constitucionalitat de preceptes legals autonòmics que estableixen una ordenació general de l’activitat
cinegètica)
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28. CAÇA
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
L’article 70.17 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (el Decret 106/2010, de 24 de desembre, va traspassar als CI les funcions i
els serveis que exerceix la CAIB en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial).
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29. ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS DE TITULARITAT NO ESTATAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Arxius, biblioteques i museus que no siguin de titularitat estatal. Conservatoris de música (article 30.24 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 30: patrimoni cultural i històric (article 30.25 EAIB)
Vegeu la fitxa 31: cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
Vegeu la fitxa 61: protecció i foment de la cultura (article 34 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Conselleria d’Educació i Formació Professional

 Direcció General de Cultura
 Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 46
Article 148.1.15
Article 149.1.28 i 149.2

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 18
Article 30.24
Article 34
Article 70.19
DA 1a

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques

Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears
Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 42/1981, de 22 de desembre (competències sobre biblioteques)
STC 103/1988, de 8 de juny; STC 6/2012, de 18 de gener; STC 14/2013, de 31 de gener; STC 38/2013, de 14 de febrer; STC 66/2013, de 14 de març,
i STC 136/2013, de 6 de juny (competències sobre arxius i museus)
STC 31/2010, de 28 de juny, STC 46/2010 i STC 47/2010, de 8 de setembre i STC 48/2010, de 9 de setembre (Arxiu de la Corona d’Aragó)
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29. ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS DE TITULARITAT NO ESTATAL
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Correspon a la CAIB, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat, la
funció executiva en matèria de gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal que no es reservi l’Estat (article 32.5 EAIB).
L’article 70.19 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 6/1994, de 13 de desembre, va atribuir competències als CI en
matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports).
S’ha delegat la competència de gestionar determinades institucions culturals de titularitat estatal al Consell de Menorca (Llei 3/2011, de 25 de
març—Museu de Menorca, Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó—) i al Consell de Mallorca (Llei 2/2019, de 31 de gener—Museu de
Mallorca—).

88
88

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

30. PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC
ENUNCIAT ESTATUTARI
Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic (article 30.25 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 29: arxius, biblioteques i museus de titularitat no estatal (article 30.24 EAIB)
Vegeu la fitxa 31: cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
Vegeu la fitxa 59: béns de domini públic i patrimonials (article 30.51 EAIB)
Vegeu la fitxa 61: protecció i foment de la cultura (article 34 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

 Direcció General de Cultura

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 46
Article 148.1.16
Article 149.1.28 i 149.2

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 18
Article 30.25
Article 34
Article 70.6

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

Llei 18/2013, de 12 de novembre, per a la regulació de la tauromàquia
com a patrimoni cultural

Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de Menorca

Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial

Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears

Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears

Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les corregudes de toros i de
protecció dels animals a les Illes Balears
Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de
Mallorca i Menorca
Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears
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30. PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC
SENTÈNCIES DEL TC
STC 17/1991, de 31 de gener i STC 122/2014, de 17 de juliol (defensa del patrimoni històric contra l’espoliació)
STC 6/2012, de 18 de gener (patrimoni històric)
STC 177/2016, de 20 d’octubre (corregudes de toros a Catalunya)
STC 134/2018, de 13 de desembre (corregudes de toros a les Illes Balears)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No s’adverteixen vies clares de l’ampliació de l’autogovern, excepte pel que fa als espectacles taurins.
L’article 70.6 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 6/1994, de 13 de desembre, va atribuir competències als CI en
matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports).
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31. CULTURA. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 16: esport i lleure (article 30.12 EAIB)
Vegeu la fitxa 29: arxius, biblioteques i museus de titularitat no estatal (article 30.24 EAIB)
Vegeu la fitxa 30: patrimoni cultural i històric (article 30.25 EAIB)
Vegeu la fitxa 36: espectacles i activitats recreatives (article 30.31 EAIB)
Vegeu la fitxa 38: fundacions i associacions (article 30.33 EAIB)
Vegeu la fitxa 61: protecció i foment de la cultura (article 34 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

 Direcció General de Cultura
 Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
 Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.17
Article 149.2

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 18
Article 30.26
Article 34
Article 70.18

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears

Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques
Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema

Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i
s’estableixen mesures tributàries

Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual
SENTÈNCIES DEL TC
STC 157/1985, de 15 de novembre, STC 106/1987, de 25 de juny i STC 153/1989, de 5 d’octubre (foment de la producció cinematogràfica)
STC 71/1997, de 10 d’abril (foment de la producció literària)
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31. CULTURA. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
STC 31/2010, de 28 de juny (articulació de les competències estatals i autonòmiques sobre gestió, foment i difusió de la cultura i de la producció
artística i cultural)
STC 89/2012, de 7 de maig i STC 179/2013, de 21 d’octubre (ajuts per al foment i la difusió de la cultura)
STC 86/2017, de 4 de juliol (foment de la producció audiovisual en català i quota de pel·lícules traduïdes al català)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 127
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria possible modificar la redacció estatutària actual per incloure determinades atribucions de la CAIB en relació amb la gestió, el foment i la
difusió de la cultura i de la producció artística i cultural, tal i com fan altres EA.
No hi hauria obstacles per aprovar una llei reguladora de determinades activitats artístiques i culturals, com la cinematogràfica, tal i com ha fet
Catalunya.
L’article 70.18 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 6/1994, de 13 de desembre, va atribuir competències als CI en
matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports).
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32. DRET CIVIL PROPI
ENUNCIAT ESTATUTARI
Dret civil propi de les Illes Balears (article 30.27 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.8

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 10
Article 30.27
Article 83
Article 87

LEGISLACIÓ ESTATAL
Codi civil

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova la Compilació
del Dret Civil de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 121/1992, de 28 de setembre (abast de la competència autonòmica per legislar sobre les institucions consuetudinàries que han subsistit
després de l’abolició dels furs fins a l’actualitat)
STC 88/1993, de 12 de març (abast de les competències autonòmiques en matèria de desenvolupament del dret civil propi foral d’Aragó: equiparació
de fills adoptius)
STC 156/1993, de 6 de maig (unitat del règim jurídic relatiu al punt de connexió determinant de la llei personal en els conflictes interregionals i
competència autonòmica per al desenvolupament del dret civil propi)
STC 31/2010, de 28 de juny (abast de les competències autonòmiques en matèria de desenvolupament del dret civil propi de Catalunya)
STC 82/2016, de 28 d’abril (resum de la doctrina constitucional sobre la competència autonòmica en matèria de dret civil propi)
STC 40/2018, de 26 d’abril (desenvolupament del dret civil propi i possible regulació d’institucions connexes amb les inicials previstes en la
Compilació)
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32. DRET CIVIL PROPI
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és l’òrgan de consulta i assessorament del Govern en matèria de dret civil propi i té entre les
seves funcions intervenir en l’elaboració de les propostes normatives en aquesta matèria (Decret 28/2018, de 7 de setembre).
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33. ORDENACIÓ DE LA HISENDA DE LA CAIB
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ordenació de la hisenda de la Comunitat Autònoma (article 30.28 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

 Direcció General de Pressuposts
 Direcció General de Finançament
 Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
 Agència Tributària Illes Balears (ATIB)
 Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 133
Article 149.1.14
Article 156
Article 157

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.28
Articles 120 a 138

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 2/1997, del 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de tributs cedits per l’Estat

Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions
de la cessió

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera

Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible
Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de
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33. ORDENACIÓ DE LA HISENDA DE LA CAIB
Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears

la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament
d’aigües

Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució
del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

SENTÈNCIES DEL TC
STC 14/1986, de 31 de gener (l’organització de la hisenda és una exigència prèvia o paral·lela a la pròpia organització autònoma i no tant una
competència que es reconeix a les CA)
STC 63/1986, de 21 de maig; STC 179/1987, de 12 de novembre; STC 32/2012, de 15 de març, i STC 94/2015, de 14 de maig (autonomia financera o de
despesa)
STC 37/1987, de 26 de març (límits a la potestat tributària de les CA en relació amb l’impost sobre terres infrautilitzades d’Andalusia)
STC 49/1995, de 16 de febrer (límits a la potestat tributària de les CA en relació amb l’impost sobre les loteries a les Illes Balears)
STC 289/2000, de 30 de novembre (límits a la potestat tributària de les CA en relació amb l’impost sobre instal·lacions que incideixin en el medi ambient
de les Illes Balears)
STC 148/2006, de 9 de maig i STC 86/2013, de 23 d’abril (relació entre les retribucions del personal al servei de les administracions públiques i la política
econòmica general)
STC 120/2018, de 31 d’octubre i STC 22/2019, de 14 de febrer (límits a la potestat tributària de les CA en relació amb l’impost sobre la producció i
transport d’energia que incideixin en el medi ambient)
STC 4/2019, de 17 de gener (límits a la potestat tributària de les CA en relació amb l’impost sobre els habitatges buits a Catalunya)
STC 65/2020, de 18 de juny (límits a la potestats tributàries de les CA en relació amb el Codi Tributari de Catalunya)
ALTRES ESTATUTS
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Està pendent del traspàs de la potestat de resoldre les reclamacions
econòmiques i administratives en relació amb els tributs cedits íntegrament.

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
L’increment de l’autogovern, en aquesta matèria, apareix lligat al sistema de finançament de les CA.
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34. CASINOS, JOCS I APOSTES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportivobenèfiques (article 30.29 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 17: joventut (article 30.13 EAIB)
Vegeu la fitxa 43: publicitat (article 30.37 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 Direcció General de Comerç

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.12 i 30.29

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 163/1994, de 26 de maig (l’Estat és competent per a la gestió i explotació del monopoli de la Loteria Nacional)
STC 164/1994, de 26 de maig (l’Estat és competent per a la gestió i explotació del monopoli de la Loteria Primitiva)
STC 49/1995, de 16 de febrer (abast de la competència autonòmica en matèria de loteries)
STC 171/1998, de 23 de juliol (l’Estat és competent per a la gestió i explotació del monopoli de l’ONCE)
STC 204/2002, de 31 d’octubre (aplicació del principi de territorialitat: qualsevol modalitat de sorteig, apostes o jocs que excedeixin l’àmbit
autonòmic es reserven en exclusiva a l’Estat)
STC 35/2012, de 15 de març (l’Estat no és competent sobre els jocs que excedeixin els límits d’una CA si no abasten tot el territori nacional)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 141
EA Andalusia: article 81

EA Aragó: article 71
EA Extremadura: article 44

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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34. CASINOS, JOCS I APOSTES
VALORACIÓ
Seria viable la modificació de l’enunciat competencial per incloure la regulació de les modalitats de joc a través de mitjans telemàtics i la publicitat
del joc a Internet (STS 3132/2017, de 27 de juliol).
Cal tenir present la incidència de la Llei de garantia de la unitat de mercat (LGUM) respecte a determinades mesures regulatòries autonòmiques
en matèria de joc, atès que poden no ser compatibles amb els principis de la LGUM (per exemple, la STS 3320/2019, de 22 d’octubre).
Seria viable dictar una llei específica que reguli el joc responsable i la prevenció de la ludopatia, com han fet o estan tramitant altres CA
(Extremadura, Comunitat Valenciana i Andalusia).

98
98

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

35. COOPERATIVES I MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Cooperatives, pòsits i mutualitats de previsió social (article 30.30 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 47: caixes d’estalvis i institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial (article 30.41 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

 Direcció General de Treball i Salut Laboral
 Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 129.2
Article 149.1.6 i 149.11

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.30
Article 71.9

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les
entitats asseguradores i reasseguradores

Llei 4/2019, de 31 de gener, de microcooperatives de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 72/1983, de 29 de juliol; STC 44/1984, de 27 de març; STC 165/1985, de 5 de desembre, i STC 291/2005, de 10 de novembre (competències
autonòmiques sobre les cooperatives que desenvolupen l’activitat societària típica en el seu territori)
STC 86/1989, d’11 de maig; STC 220/1992, d’11 de desembre; STC 31/2010, de 28 de juny; STC 215/2012, de 14 de novembre, i STC 97/2014, de 12 de
juny (concepte i delimitació competencial de les mutualitats de previsió social d’àmbit autonòmic)
ALTRES ESTATUTS
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Cal constatar que altres CA, com ara Madrid, País Basc o Comunitat Valenciana, han dictat lleis sobre les mutualitats de previsió social.
Els CI poden assumir la funció executiva i la gestió en matèria de cooperatives (article 71.9 EAIB).
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36. ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Espectacles i activitats recreatives (article 30.31 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 16: esport i lleure (article 30.12 EAIB)
Vegeu la fitxa 31: cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General d’Emergències i Interior

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.29

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.31
Article 70.11
Article 75.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears
Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les corregudes de toros i de
protecció dels animals a les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 300/1993, de 20 d’octubre (intervenció administrativa autonòmica en matèria d’espectacles públics)
STC 148/2000, d’1 de juny (espectacles esportius i prevenció i control de la violència)
STC 46/2001, de 27 de febrer (concepte i delimitació de la competència en matèria d’activitats recreatives)
STC 132/2013, de 5 de juny (procediment sancionador en matèria de protecció ciutadana en espectacles públics i activitats classificades)
STC 177/2016, de 20 d’octubre i STC 134/2018, de 13 de desembre (delimitació de competències en matèria d’espectacles taurins)
STC 134/2018, de 13 de desembre (delimitació de competències en matèria d’espectacles taurins)
ALTRES ESTATUTS
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36. ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
L’article 70.11 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 8/1995, de 30 de març, va atribuir competències als CI en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics).
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37. ESTADÍSTIQUES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Estadístiques (article 30.32 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

 Direcció General de Model Econòmic i Ocupació
 Institut Balear d’Estadística (IBESTAT)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 18.4
Article 148.1.13
Article 149.1.13 i 149.1.31

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.32

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals
SENTÈNCIES DEL TC
STC 32/1981, de 28 de juliol (finalitat de l’estadística pública estatal)
STC 31/2010, de 28 de juny (abast de la distribució competencial en la matèria d’estadística)
STC 211/2012, de 14 de novembre (delimitació competencial sobre seguretat social i legislació laboral)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 135
EA Andalusia: article 76.3
EA Canàries: article 122

EA Madrid: article 26.1.31
EA Castella-la Manxa: article 131.24
EA Múrcia: article 10.25
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37. ESTADÍSTIQUES
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable la modificació estatutària per encabir-hi les estadístiques que ultrapassen l’àmbit de la CA, en línia amb allò que preveuen estatus com
els d’Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa o Múrcia, entre d’altres.
La CAIB té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria d’ordenació i planificació de l’activitat econòmica de les Illes
Balears (article 31.6 EAIB) i en matèria de protecció de dades de caràcter personal respecte dels fitxers de titularitat de les administracions
públiques de la CA (article 31.14 EAIB).
Els CI poden assumir la funció executiva i gestió de les estadístiques d’interès insular (article 71.4 EAIB).
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38. FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Fundacions i associacions (article 30.33 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 16: esport i lleure (article 30.12 EAIB)
Vegeu la fitxa 17: joventut (article 30.13 EAIB)
Vegeu la fitxa 31: cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 22
Article 34
Article 51
Article 149.1.8 i 149.1.14

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 15.2
Article 30.33
Article 90.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la
participació privada en activitats d’interès general

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de
Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’organització
de l’exercici del protectorat

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i
altres lleis complementàries

Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears

Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i
s’estableixen mesures tributàries
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38. FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
SENTÈNCIES DEL TC
STC 157/1992, de 22 d’octubre (delimitació competencial sobre constitució i funcionament d’associacions juvenils)
STC 173/1998, de 23 de juliol, STC 133/2006 i STC 135/2006, de 27 d’abril (abast de la competència autonòmica en matèria d’associacions i la
incidència de la reserva de llei orgànica i d’altres títols competencials de l’Estat)
STC 341/2005, de 21 de desembre, STC 31/2010, de 28 de juny i STC 98/2013, de 23 d’abril (delimitació de la competència en matèria de fundacions)
STC 144/2017, de 14 de desembre, STC 29/2018, de 8 de març i STC 100/2018, de 19 de setembre (inconstitucionalitat de la regulació autonòmica de
les associacions de consumidors de cànnabis)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Cal constatar l’escàs desenvolupament normatiu d’aquest títol de competències.
Seria viable aprovar una llei sobre fundacions i sobre associacions, tal i com han fet altres CA (Fundacions: Andalusia, Aragó, Canàries, Castella i
Lleó, entre d’altres. Associacions: Catalunya).
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39. INDÚSTRIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Indústria (article 30.34 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 12: recursos hídrics (article 30.8 EAIB)
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
Vegeu la fitxa 40: seguretat industrial (article 30.34 EAIB)
Vegeu la fitxa 41: instal·lacions d’energia (article 30.35 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica

 Direcció General de Política Industrial
 Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 38
Article 45
Article 131
Article 149.1.1, 149.1.13 i 149.1.25

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 23
Article 24
Article 30.34 i 30.35

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria
Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica
Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes
Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 29/1986, de 20 de febrer (competència de les CA en matèria d’execució de plans de reconversió industrial)
STC 153/1989, de 5 d’octubre i STC 175/2003, de 30 de setembre (subvencions enquadrades en el títol d’indústria)
STC 199/1989, de 30 de novembre i STC 177/1990, de 15 de novembre (competència de les CA en matèria d’execució de plans de reconversió
industrial)
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39. INDÚSTRIA
STC 243/1994, de 21 de juliol (delimitació competencial en matèria d’indústria i de seguretat industrial)
STC 186/1999, d’11 d’octubre i STC 190/2000, de 13 de juliol (connexió amb les matèries de reconversió industrial i de foment i coordinació general
de la investigació científica i tècnica)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 139
EA Canàries: article 124
EA País Basc: article 10.30

EA Comunitat Valenciana: article 52.1
LORARF Navarra: article 56.1

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria possible la modificació de la redacció estatutària per tal d’incloure la submatèria de desenvolupament i execució dels plans establerts per
l’Estat per a la reestructuració de sectors industrials i econòmics i la competència compartida sobre la planificació de la indústria, tal i com es
disposa als estatuts d’altres CA (Catalunya, País Basc, Comunitat Valenciana i Comunitat Foral de Navarra).
La CAIB té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de règim miner i energètic (article 31.15 EAIB). En matèria
minera la CAIB ha dictat la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació minera de les Illes Balears, sobre la qual cal tenir en compte l’Acord de la
Comissió Bilateral de Cooperació AGE–CAIB de 30 de març de 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015) i la STC 260/2015, de 3 de desembre.
La CAIB té la funció executiva en matèria de plans establerts per l’Estat per a la implantació o la reestructuració de sectors econòmics
(article 32.7 EAIB).
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40. SEGURETAT INDUSTRIAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Seguretat industrial (article 30.34 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 39: indústria (article 30.34 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 Direcció General de Política Industrial

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 38
Article 131
Article 149.1.1 i 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.34

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 243/1994, de 21 de juliol (entitats d’inspecció i control reglamentari en matèria de seguretat dels productes, equips i instal·lacions industrials)
STC 313/1994, de 24 de novembre (normalització i homologació dels productes industrials)
STC 179/1998, de 16 de setembre (abast del concepte de seguretat industrial i el seu encaix en el títol competencial d’indústria i no en el de
seguretat pública)
STC 332/2005, de 15 de desembre (inspecció tècnica de vehicles)
STC 63/2018, de 7 de juny (supervisió i control del compliment de les condicions d’accés a l’activitat per part dels organismes de control)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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40. SEGURETAT INDUSTRIAL
VALORACIÓ
No s’adverteixen, en aquesta matèria, possibilitats d’ampliació de l’autogovern per la via de la modificació estatutària.
L’article 70.5 de l’EAIB atribueix als CI, com a pròpia, la competència d’inspecció tècnica de vehicles (Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria d’inspecció tècnica de vehicles).
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41. INSTAL·LACIONS D’ENERGIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Instal·lacions d’energia (article 30.35 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
Vegeu la fitxa 39: indústria (article 30.34 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
 Institut Balear de l’Energia (IBAEN)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 45
Article 149.1.13, 149.1.22 i 149.1.25

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Articles 23
Article 24
Article 30.34 i 30.35

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus,
aigües, altres activitats i mesures tributàries

Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric
Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

SENTÈNCIES DEL TC
STC 223/2000, de 21 de setembre (consideració del mercat d’hidrocarburs com a únic)
STC 18/2011, de 3 de març (l’Estat és competent per aprovar la planificació elèctrica sobre el conjunt del territori i pot establir règims específics en
els territoris insulars, encara que no estiguin connectats amb la xarxa peninsular)
STC 135/2012, de 19 de juny (l’Estat és competent per ordenar el sector energètic i els seus subsectors: elèctric, gas, petrolífer i nuclear)
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41. INSTAL·LACIONS D’ENERGIA
STC 32/2016, de 18 de febrer (reconeixement la competència estatal per autoritzar determinades instal·lacions elèctriques en funció de la potència i de
la tensió nominal de la línia)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 133
EA Andalusia: article 49

EA Aragó: article 75
EA Extremadura: article 9

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
La CAIB té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de règim miner i energètic (article 31.15 EAIB) i la funció
executiva en matèria de plans establerts per l’Estat per a la implantació o la reestructuració de sectors econòmics (article 32.7 EAIB).
Seria possible modificar la redacció estatutària per incloure la competència per regular normes addicionals per garantir la qualitat del
subministrament energètic, tal i com es disposa als estatuts d’altres CA (Catalunya, Andalusia, Aragó i Extremadura).
Cal tenir en compte que les autoritzacions de determinades instal·lacions de producció i de transport d’electricitat, que actualment són de
competència autonòmica, correspondran a l’Estat una vegada que les Illes Balears s’integrin definitivament en el sistema peninsular (article 3.13
de la Llei 24/2013, de 26 de desembre).
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42. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DERIVAT DE L’ORGANITZACIÓ PRÒPIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Procediment administratiu derivat de les especialitats de l’organització pròpia (article 30.36 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 2: organització, règim i funcionament de les institucions pròpies (article 30.1 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.18

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.1 i 30.36

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per
a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 132/2012, de 19 de juny (abast de la competència en matèria d’organització de les institucions pròpies i en matèria de procediment
administratiu derivat de les especialitats de l’organització pròpia)
STC 55/2018, de 24 de maig (abast de la competència autonòmica. Declara inconstitucionals determinats preceptes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

113

Estudi sobre la millora de l’autogovern

Estudi sobre la millora de l’autogovern

42. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DERIVAT DE L’ORGANITZACIÓ PRÒPIA
VALORACIÓ
Cal tenir present que la competència autonòmica abasta el procediment administratiu derivat de les especialitats de l’organització pròpia, però
també la regulació procedimental especial que resulti exigible per a l’execució de cada tipus d’activitat administrativa sobre la qual la CA disposi de
competències.
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43. PUBLICITAT
ENUNCIAT ESTATUTARI
Publicitat (article 30.37 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 34: casinos, jocs i apostes (article 30.29 EAIB)
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Salut i Consum
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Consum
 Direcció General de Comunicació

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.6 i 149.1.8

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.37
Article 89

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les
Illes Balears

Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial
Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació
institucional
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
i altres lleis complementàries

Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears
Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears
Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb el
Decret llei 14/2020, de 9 de desembre (pendent de publicació en el BOIB)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 146/1996, de 19 de setembre (competència de l’Estat per a l’ordenació general de la publicitat)
ALTRES ESTATUTS
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43. PUBLICITAT
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
En aquesta matèria, no s’adverteixen possibilitats d’ampliació de l’autogovern per la via de la modificació estatutària.
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44. SERVEI METEOROLÒGIC
ENUNCIAT ESTATUTARI
Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma (article 30.38 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General d’Emergències i Interior

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.20

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 23
Article 30.38
Article 31.11

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera
Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

SENTÈNCIES DEL TC
STC 31/2010, de 28 de juny i STC 128/2016, de 7 de juliol (atribució restringida al territori de la CA, sense limitar la competència plena de l’Estat en la
matèria a tot el territori espanyol)
STC 53/2016, de 17 de març (entre els serveis que presten els organismes oficials de meteorologia s’inclou la vigilància sobre la composició química
de l’atmosfera i la qualitat de l’aire)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 144.5
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Manca el traspàs a la CAIB de les funcions i serveis per a la implantació
del Servei meteorològic propi.

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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44. SERVEI METEOROLÒGIC
VALORACIÓ
Seria viable l’aprovació d’una llei que regulàs el servei meteorològic de les Illes Balears, tal i com ha fet la CA de Catalunya (Llei 15/2001, de 14 de
novembre, de meteorologia).
Així mateix, per la via de la modificació estatutària es podrien incloure referències al subministrament d’informació meteorològica i climàtica,
incloent el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, així com la investigació en aquests àmbits i l’elaboració de
la cartografia climàtica, tal i com preveu l’EA de Catalunya.
La CAIB té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de protecció civil i emergències (article 31.11 EAIB).
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45. PROTECCIÓ DE MENORS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Protecció de menors (article 30.39 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 17: joventut (article 30.13 EAIB)
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 20: protecció social de la família (article 30.16 EAIB)
Vegeu la fitxa 57: integració social i econòmica de l’immigrant (article 30.49 EAIB)
Vegeu la fitxa 62: ensenyament no universitari (article 36.1, 36.2 i 36.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 63: ensenyament universitari (article 36.4 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies
 Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA)
 Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 39
Article 148.1.20
Article 149.1.2, 149.1.5, 149.1.6 i 149.1.8

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 16.3
Article 30.39
Article 70.8

LEGISLACIÓ ESTATAL
Codi civil

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 7/2015, de 10 d’abril, per la qual s’estableix el marc regulador dels
processos d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos a
una mesura de protecció o reforma

Codi penal
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil
Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors
Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’adopció internacional

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb la
Llei 9/2019, de 19 de febrer (BOIB núm. 169, de 17 de desembre de 2019)

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l’adolescència
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45. PROTECCIÓ DE MENORS
SENTÈNCIES DEL TC
STC 243/2004, de 16 de desembre (l’enunciat de la competència autonòmica com a exclusiva no enerva les distintes competències estatals
implicades en la matèria)
STC 31/2010, de 28 de juny (distinció de les mesures processals, penals, penitenciàries i civils de protecció jurídica del menor, regulades per llei
orgànica i de competència estatal, de la protecció administrativa, de competència autonòmica)
STC 36/2021, de 18 de febrer (inconstitucionalitat parcial de la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’adopció internacional, i del seu Reglament de
desenvolupament, per atribuir funcions executives en matèria de protecció de menors)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 166.3
EA Andalusia: article 61.3
EA Canàries: article 157
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria possible modificar la redacció estatutària actual per incloure expressament la regulació del règim de la protecció i de les institucions
públiques de protecció i tutela dels menors desemparats i la participació en l’elaboració i reforma de la legislació penal i processal que incideixi en
la competència de menors, tal i com han fet els estatuts d’altres CA (Catalunya, Andalusia i Canàries).
L’article 70.8 EAIB atribueix la competència en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors als CI com a pròpia (la Llei 8/1997, de 18 de
desembre, va atribuir aquestes competències als CI).
Correspon a la CAIB, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat, la
funció executiva en matèria d’immigració (article 32.18 EAIB).
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46. ESTABLIMENTS DE BORSES DE VALORS I DE CENTRES DE CONTRACTACIÓ DE MERCADERIES
ENUNCIAT ESTATUTARI
Establiments de borses de valors i de centres de contractació de mercaderies (article 30.40 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 25: fires i mercats no internacionals (article 30.20 EAIB)
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 Direcció General de Comerç

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.13
Article 149.1.6, 149.1.11 i 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.40

LEGISLACIÓ ESTATAL
Codi de comerç

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital
Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del mercat de valors
SENTÈNCIES DEL TC
STC 37/1981, de 16 de novembre (concepte i abast competencial de la legislació mercantil que es reserva a l’Estat)
STC 96/1984, de 9 d’octubre (conflicte en matèria de política monetària)
STC 14/1986, de 31 de gener (potestats de les CA en relació amb els elements de naturalesa privada dels mercats de valors i delimitació de les
condicions bàsiques d’operacions borsàries)
STC 88/1986, d’1 de juliol (la unitat de l’ordre econòmic nacional no significa uniformitat)
STC 133/1997, de 16 de juliol (anàlisi de la Llei del mercat de valors i de les competències autonòmiques en matèria de borses i societats rectores)
STC 124/2003, de 19 de juny (ordenació del comerç minorista)
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46. ESTABLIMENTS DE BORSES DE VALORS I DE CENTRES DE CONTRACTACIÓ DE MERCADERIES
ALTRES ESTATUTS
EA Comunitat Valenciana: article 49.20
EA Andalusia: article 58.2
EA País Basc: article 10.29
EA Galícia: article 27.28
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Aquestes matèries no s’han traspassat.

EA Múrcia: article 10.34
EA Catalunya: article 145
EA Canàries: article 119
EA Aragó: article 75.8
TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable modificar la redacció estatutària actual per establir un concepte més ampli de mercats de valors, que inclou la creació, organització i
regulació de mercats secundaris oficials d’àmbit autonòmic, l’emissió de deute públic i la creació de societats rectores pròpies, tal i com fan altres
EA (Andalusia, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, País Basc, entre d’altres).
A nivell estatal, i quant al mercat integrat nacional, l’òrgan competent és la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Cal tenir en compte la intensa regulació a nivell europeu (paquet MiFID II) del funcionament dels mercats de valors (contractació electrònica) i dels
centres de contractació (obligacions de transparència i de negociació obligatòria), per la qual cosa el títol competencial, entès com a mercat local,
no s’adequa a la realitat actual (titularitat de la competència compartida), que requereix una regulació homogènia mínima i decisions
centralitzades per preservar la unitat de mercat en tres aspectes: admissió de cotització, informació exigida als emissors de valors i conducta en la
negociació i en l’ús de la informació.
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47. CAIXES D’ESTALVIS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT COOPERATIU PÚBLIC I TERRITORIAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Caixes d’estalvis i institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial (article 30.41 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
Vegeu la fitxa 35: cooperatives i mutualitats de previsió social (article 30.30 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

 Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.6, 149.1.7, 149.1.11 i 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.41

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de
crèdit
SENTÈNCIES DEL TC
STC 48/1988, de 22 de març (no es pot limitar la competència estatal a elements crediticis amb exclusió dels aspectes organitzatius estructurals
d’aquestes entitats. No obstant, la concreció d’aquests aspectes no pot conduir a la uniformitat organitzativa de les caixes d’estalvis)
STC 134/1992, de 5 d’octubre i STC 291/2005, de 10 de novembre (delimitació competencial de les cooperatives de crèdit: regulació autonòmica
complementària en aspectes crediticis i d’aplicació directa en aspectes cooperatius)
STC 155/1993, de 6 de maig i STC 204/1993, de 17 de juliol (delimitació de la competència exclusiva autonòmica sobre cooperatives de crèdit i abast
de la competència estatal sobre les bases de l’ordenació del crèdit)
STC 31/2010, de 28 de juny (l’EA de Catalunya no pot establir l’abast de les bases estatals en la matèria d’activitat financera)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 120.1
EA Andalusia: article 75
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47. CAIXES D’ESTALVIS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT COOPERATIU PÚBLIC I TERRITORIAL
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Nombroses CA han dictat lleis en matèria de caixes d’estalvi.
Cal recordar que, a les Illes Balears, només hi ha una caixa d’estalvis, i que no hi ha cap cooperativa de crèdit.
Correspon a la CAIB, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat, la
funció executiva en matèria de crèdit, banca i assegurances (article 32.13 EAIB).
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48. COMERÇ INTERIOR. PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 23: artesania (article 30.18 EAIB)
Vegeu la fitxa 25: fires i mercats no internacionals (article 30.20 EAIB)
Vegeu la fitxa 26: foment del desenvolupament econòmic (article 30.21 EAIB)
Vegeu la fitxa 43: publicitat (article 30.37 EAIB)
Vegeu la fitxa 46: establiments de borses de valors i de centres de contractació de mercaderies (article 30.40 EAIB)
Vegeu la fitxa 49: denominacions d’origen (article 30.43 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

 Direcció General de Comerç
 Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 38
Article 131
Article 148.1.12 i 148.1.14
Article 149.1.11 i 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.18, 30.20, 30.21 i 30.42

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l’Estat i
les comunitats autònomes en matèria de defensa de la competència
Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials
Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió
Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de
capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció
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48. COMERÇ INTERIOR. PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la
prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors
SENTÈNCIES DEL TC
STC 88/1986, d’1 de juliol i STC 225/1993, de 8 de juliol (el legislador autonòmic pot regular els horaris comercials però no pot entrar a regular altres
activitats mercantils que corresponen a l’Estat)
STC 208/1999, d’11 de novembre (les competències de les CA en matèria de comerç interior impliquen facultats executives en matèria de defensa de
la competència que s’hagin de realitzar en el seu territori i que no afectin el mercat supracomunitari)
STC 124/2003, de 19 de juny (delimitació de competències sobre comerç interior, ordenació general de l’economia i defensa de la competència)
STC 140/2011, de 14 de setembre (llibertat d’horaris en zones de gran afluència turística per a determinats establiments comercials)
STC 143/2012, de 2 de juliol (el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària, regula
aspectes que no tenen una incidència directa i significativa en l’activitat econòmica general, per la qual cosa vulnera les competències autonòmiques)
STC 204/2013, de 5 de desembre (venda de labors del tabac en els comerços turístics)
STC 18/2016, de 4 de febrer, STC 37/2016, de 3 de març i STC 211/2016, de 15 de desembre (abast de la competència en matèria d’horaris
comercials, de modalitats de venda i de promoció de vendes en relació amb la protecció al consumidor)
STC 25/2017, de 16 de febrer (distribució de competències en matèria de comerç interior)
STC 79/2017, de 22 de juny i STC 110/2017 i STC 111/2017, de 5 d’octubre (examen del contingut de la unitat de mercat i el principi d’eficàcia en tot el
territori nacional de determinades actuacions administratives)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 121
EA Andalusia: article 58
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Hi ha possibilitat de modificar la redacció estatutària per incloure de forma expressa les matèries de comerç electrònic i de policia administrativa
en relació amb la disciplina de mercat, tal i com fan altres EA (Catalunya i Andalusia).
S’ha de tenir en compte que es poden crear i regular òrgans de defensa de la competència, d’acord amb el que preveu la DA 5a de la Llei 11/2002,
de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, com és el cas d’algunes CA (Catalunya, Galícia, Comunitat Valenciana, Aragó, Castella
i Lleó, País Basc, Extremadura i Andalusia).
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49. DENOMINACIONS D’ORIGEN
ENUNCIAT ESTATUTARI
Denominacions d’origen (article 30.43 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.7
Article 149.1.9 i 149.1.13

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.10 i 30.43
Article 70.12

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears

Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques protegides d’àmbit territorial supraautonòmic

Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 211/1990, de 20 de desembre (productes típics de qualitat íntimament lligats a un lloc geogràfic, reconeixement administratiu de les
denominacions d’origen i tràfic comercial)
STC 112/1995, de 6 de juliol (denominacions d’origen que abastin el territori de diverses CA)
STC 34/2013, de 14 de febrer (impugnació de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, relativa a la vulneració de competències
autonòmiques en relació amb l’elecció de l’organisme independent d’inspecció)
STC 6/2014, de 27 de gener (competències sobre ordenació general de l’economia, sanitat, agricultura i ramaderia, consum i denominacions d’origen)
STC 74/2021, de 18 de març (inconstitucionalitat del precepte legal autonòmic que autoritza la denominació de “vi” per a productes obtinguts a
partir de la fermentació de fruites diferents del raïm)
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49. DENOMINACIONS D’ORIGEN
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 128
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Manca efectuar el traspàs de funcions i serveis d’aquesta matèria al
Consell Insular de Mallorca.

VALORACIÓ
S’ha de tenir en compte la diferència entre marques i denominacions d’origen a efectes competencials (article 149.1.9 CE i article 30.43 EAIB).
L’article 70.12 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 8/1999, de 12 d’abril, va atribuir competències als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania).
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50. RECERCA, INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC I TÈCNIC. INVESTIGACIÓ
ENUNCIAT ESTATUTARI
Recerca, innovació, desenvolupament científic i tècnic. Investigació (article 30.44 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 63: ensenyament universitari (article 36.4 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica
Conselleria de Salut i Consum
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 Secretaria autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística
 Direcció General de Política Universitària i Recerca
 Direcció General de Modernització i Administració Digital
 Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)
 Direcció General d’Innovació
 Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
 Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 44.2
Article 148.1.17
Article 149.1.15

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 12.3
Article 29
Article 30.44

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic
Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i
estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 64/1989, de 6 d’abril (abast material i funcional del títol competencial que inclou plenes potestats, tant normatives com executives)
STC 90/1992, d’11 de juny (abast de la competència estatal en matèria d’investigació científica i del foment de la recerca científica i tècnica)
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50. RECERCA, INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC I TÈCNIC. INVESTIGACIÓ
STC 242/1999, de 21 de desembre (una interpretació àmplia en excés de la competència estatal d’investigació provocaria el desplaçament d’altres
títols específics sobre els quals es projecta)
STC 190/2000, de 13 de juliol (la competència de l’Estat de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica és de caràcter
horitzontal, encara que no pot buidar altres títols competencials)
STC 175/2003, de 30 de setembre (diferència entre les activitats d’innovació i les d’investigació científica i tècnica)
ALTRES ESTATUTS
EA Andalusia: article 54
EA Catalunya: article 158
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Seria viable realitzar un traspàs genèric de funcions i serveis en aquesta
matèria, atès que l’Estat únicament ha traspassat la investigació agrària.

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable modificar la redacció estatutària per incloure de forma expressa la investigació agrària, educativa, sanitària, ambiental, cultural,
esportiva i turística, tal i com han fet altres EA (Catalunya i Andalusia).
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51. ORGANITZACIÓ LOCAL
ENUNCIAT ESTATUTARI
Organització local (article 30.45 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 2: organització, règim i funcionament de les institucions pròpies (article 30.1 EAIB)
Vegeu la fitxa 3: alteracions dels termes municipals i denominació dels municipis i topònims (article 30.2 EAIB)
Vegeu la fitxa 42: procediment administratiu derivat de l’organització pròpia (article 30.36 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General de Funció Pública
 Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Articles 137 a 142
Article 148.2
Article 149.1.18

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 8
Article 30.45
Articles 61 a 75

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local

Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos
participatius
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 12/2019, de 12 de març (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2020)
Llei 16/2019, de 8 d’abril, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa
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51. ORGANITZACIÓ LOCAL
SENTÈNCIES DEL TC
STC 214/1989, de 21 de desembre (autonomia local constitucionalment garantida)
STC 159/2001, de 5 de juliol i STC 240/2006, de 20 de juliol (noció d’autonomia local)
STC 132/2012, de 19 de juny (organització dels CI)
STC 41/2016, de 3 de març; STC 111/2016, de 9 de juny; STC 168/2016, de 6 d’octubre; STC 180/2016, de 20 d’octubre; STC 44/2017, de 17 d’abril;
STC 45/2017, de 17 d’abril; STC 54/2017, d’11 de maig; STC 93/2017, de 6 de juliol i STC 101/2017, de 20 de juliol (distribució de competències en
matèria d’Administració local)
ALTRES ESTATUTS
EA País Basc: article 10.4
EA Aragó: article 71.5
EA Catalunya: articles 151 i 160
EA Extremadura: articles 9.3 i 53 a 60

EA Castella i Lleó: article 70.4
EA Canàries: article 105
EA Andalusia: article 60

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Tot i que en aquesta matèria la penetració de les bases estatals és intensa i inevitable, es podria valorar una possible modificació de la redacció
estatutària en línia amb altres textos estatutaris.
La CAIB té la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de règim local (article 31.13 EAIB).
L’article 70.2 EAIB atribueix als CI, com a pròpia, la competència de règim local (Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de règim local).

132
132

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

52. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, ECOLOGIA I ESPAIS NATURALS PROTEGITS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 12: recursos hídrics (article 30.8 EAIB)
Vegeu la fitxa 13: forests (article 30.9 EAIB)
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 28: caça (article 30.23 EAIB)
Vegeu la fitxa 30: patrimoni cultural i històric (article 30.25 EAIB)
Vegeu la fitxa 39: indústria (article 30.34 EAIB)
Vegeu la fitxa 41: instal·lacions d’energia (article 30.35 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Medi Ambient i Territori
REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 45.1 i 45.2
Article 148.1.9
Article 149.1.13, 149.1.21 i 149.1.23

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 23
Article 24
Article 30.46
Article 124

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees d’especial protecció de les Illes Balears

Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Llei 6/1991, de dia 20 de març, de protecció dels arbres singulars

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la
informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient

Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental

Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental
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52. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, ECOLOGIA I ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

Llei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 8/2019, de 19 de febrer (BOIB núm. 164, de 5 de desembre de 2019)

Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació
Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 10/2019, de 22 de febrer (BOIB núm. 170, de 19 de desembre de 2019)
Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb el
Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost (pendent de publicació en el BOIB)
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 2/2020, de 15 d’octubre (BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 71/1983, de 29 de juliol i STC 21/1999, de 25 de febrer (abast de les competències d’execució en la matèria)
STC 102/1995, de 26 de juny i STC 97/2002, de 25 d’abril (la legislació bàsica té caràcter de mínims; les CA poden establir nivells de protecció més alts
i tenen les facultats executives o de gestió en matèria de medi ambient)
STC 28/1997, de 13 de febrer (interrelació entre els títols competencials d’ordenació del territori i medi ambient segons la finalitat de les normes)
STC 101/2005, de 20 d’abril (la normativa bàsica de les directrius per a la planificació dels parcs nacionals comprèn la regulació de la seva zonificació
però no la regulació dels plans rectors d’ús i gestió ni les previsions sobre l’elaboració de plans sectorials i sobre el programa d’actuacions de la
Xarxa de Parcs Nacionals)
STC 7/2012, de 18 de gener (caràcter bàsic del règim sancionador per part de l’Estat)
STC 87/2013, d’11 d’abril (les CA són competents per declarar i gestionar els espais naturals protegits marins quan hi hagi continuïtat ecològica de
l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre objecte de protecció)
STC 109/2017, de 21 de setembre i STC 113/2019, de 3 d’octubre (abast de les competències de la CAIB en matèria d’avaluació ambiental)
STC 87/2019, de 20 de juny (abast de la competència en matèria de canvi climàtic)
STC 113/2019, de 3 d’octubre (avaluació ambiental de les Illes Balears)
STC 134/2019, de 13 de novembre (protecció ambiental per a actuacions de transformació urbanística de sòls integrats en Xarxa Natura 2000)
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52. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, ECOLOGIA I ESPAIS NATURALS PROTEGITS
STC 161/2019, de 12 de desembre (protecció del domini públic maritimoterrestre, activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera)
STC 100/2020, de 22 de juliol (limitacions a la utilització de les bosses de plàstic)
STC 112/2021, de 13 de maig (protecció del medi ambient mitjançant limitacions a l’exercici de l’agricultura en el marc de la gestió integral del litoral
del Mar Menor)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 144
EA Andalusia: article 57
EA Canàries: article 154

EA Aragó: article 77.12
EA Extremadura: article 11.1.11

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Seria viable una modificació de l’enunciat estatutari per tal de concretar l’abast de les competències i, fins i tot, per ampliar-les en àmbits com els
residus, la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del litoral o la gestió dels parcs nacionals.
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53. DEFENSA DELS CONSUMIDORS I DELS USUARIS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Defensa dels consumidors i dels usuaris (article 30.47 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 14: agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB)
Vegeu la fitxa 15: turisme (article 30.11 EAIB)
Vegeu la fitxa 25: fires i mercats no internacionals (article 30.20 EAIB)
Vegeu la fitxa 38: fundacions i associacions (article 30.33 EAIB)
Vegeu la fitxa 43: publicitat (article 30.37 EAIB)
Vegeu la fitxa 48: comerç interior. Promoció i defensa de la competència (article 30.42 EAIB)
Vegeu la fitxa 49: denominacions d’origen (article 30.43 EAIB)
Vegeu la fitxa 55: promoció de la salut (article 30.48 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Salut i Consum

 Direcció General de Consum

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 51
Article 149.1.6 i 149.1.8

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 14.5
Article 30.47

LEGISLACIÓ ESTATAL
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i
altres lleis complementàries

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears

Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la
Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig
de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries,
prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de
treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels
consumidors

Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears
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53. DEFENSA DELS CONSUMIDORS I DELS USUARIS
SENTÈNCIES DEL TC
STC 71/1982, de 30 de novembre (caràcter pluridisciplinari de la defensa dels consumidors i efectes sobre les regles competencials)
STC 88/1986, d’1 de juliol (protecció del consumidor, defensa de la competència i unitat de mercat)
STC 15/1989, de 26 de gener (interpretació competencial sobre la defensa del consumidor)
STC 31/2010, de 28 de juny (drets lingüístics dels consumidors i usuaris)
STC 182/2013, de 23 d’octubre i STC 47/2015, de 5 de març (defensa de consumidors i usuaris i regulació bancària)
STC 62/2016, de 17 de març (protecció del consumidor vulnerable en matèria energètica)
STC 54/2018, de 24 de maig (sistematització de la doctrina constitucional relativa a la distribució de competències en matèria de consumidors i
usuaris)
STC 102/2018, de 4 d’octubre i STC 5/2019, de 17 de gener (procediment de mediació extrajudicial)
STC 119/2018, de 31 d’octubre (transparència en matèria de contractació bancària)
STC 13/2019, de 31 de gener (delimitació de competències en matèria de consumidors i usuaris)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: articles 34 i 123
EA Canàries: article 121
LORARF Navarra: article 56.18
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Es tracta d’una matèria transversal que es troba limitada per altres títols de competència exclusiva de l’Estat.
Seria viable modificar la redacció estatutària per a una major concreció de la competència assumida, tal i com fan els EA d’altres CA (Catalunya,
Canàries i Comunitat Foral de Navarra).
En aquesta matèria s’ha de tenir en compte la STS 172/2019, de 13 de febrer, sobre l’abast de la competència de la CAIB en matèria de consum.

138
138

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

54. CENTRES SANITARIS I SERVEIS DE SALUT
ENUNCIAT ESTATUTARI
Centres sanitaris i serveis de salut (article 30.48 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 55: promoció de la salut (article 30.48 EAIB)
Vegeu la fitxa 56: ordenació farmacèutica (article 30.48 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Salut i Consum
REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 43
Article 149.1.16 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 25
Article 30.48

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears

Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública

Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària
Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada

SENTÈNCIES DEL TC
STC 71/1982, de 30 de novembre (la competència genèrica en matèria de defensa del consumidor ha de cedir davant la competència específica de
sanitat)
STC 80/1984, de 20 de juliol (la competència per acreditar, homologar i autoritzar centres sanitaris correspon a les CA)
STC 1/2011, de 14 de febrer (acreditació de les activitats i programes de formació continuada)
STC 134/2017, de 16 de novembre (concepte i àmbit del sistema sanitari)
STC 99/2018, de 19 de setembre (règim d’exempció de guàrdies del personal estatutari sanitari d’atenció especialitzada)
ALTRES ESTATUTS
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54. CENTRES SANITARIS I SERVEIS DE SALUT
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Manca assumir el traspàs de les funcions i serveis en matèria de sanitat
penitenciària.

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
La CAIB té competències de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de salut, sanitat i formació sanitària especialitzada (article 31.4 EAIB).
Els CI poden assumir la funció executiva i la gestió en matèria de sanitat (article 71.7 EAIB).
El traspàs de les funcions i serveis en matèria de sanitat penitenciària només l’han assumit Catalunya i el País Basc.
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55. PROMOCIÓ DE LA SALUT
ENUNCIAT ESTATUTARI
Promoció de la salut (article 30.48 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 53: defensa dels consumidors i usuaris (article 30.47 EAIB)
Vegeu la fitxa 54: centres sanitaris i serveis de salut (article 30.48 EAIB)
Vegeu la fitxa 56: ordenació farmacèutica (article 30.48 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Salut i Consum

 Direcció General de Salut Pública i Participació

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 43
Article 149.1.16 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 25
Article 30.48

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes del tabac
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública
Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia
SENTÈNCIES DEL TC
STC 134/2017, de 16 de novembre (concepte i àmbit del sistema d’accés a les prestacions sanitàries)
ALTRES ESTATUTS
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55. PROMOCIÓ DE LA SALUT
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
En aquesta matèria, si bé no s’adverteixen possibilitats clares d’ampliació de l’autogovern per la via de la modificació estatutària, es podria
plantejar la inclusió d’alguna referència a les situacions de crisi sanitària com les que provoquen les epidèmies.
La CAIB té competències de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de salut, sanitat i formació sanitària especialitzada (article 31.4 EAIB).
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56. ORDENACIÓ FARMACÈUTICA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ordenació farmacèutica (article 30.48 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 54: centres sanitaris i serveis de salut (article 30.48 EAIB)
Vegeu la fitxa 55: promoció de la salut (article 30.48 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Salut i Consum

 Direcció General de Prestacions i Farmàcia

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 149.1.16

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.48

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears

Llei 16/1997, de 25 d’abril, de regulació de serveis de les oficines de
farmàcia
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut
Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes
sanitaris

SENTÈNCIES DEL TC
STC 71/1982, de 30 de novembre (diferència entre els conceptes d’ordenació farmacèutica i productes farmacèutics)
STC 54/1990, de 28 de març (les CA són les responsables del control i la inspecció sobre productes farmacèutics)
STC 98/2004, de 25 de maig (la fixació autonòmica de preus de referència és constitucional sempre que es respectin els mínims establerts per la
legislació bàsica estatal)
STC 41/2015, de 2 de març (requisits per participar en els procediments d’instal·lació de noves oficines de farmàcia als farmacèutics majors de
seixanta cinc anys)
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56. ORDENACIÓ FARMACÈUTICA
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
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57. INTEGRACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE L’IMMIGRANT
ENUNCIAT ESTATUTARI
Integració social i econòmica de l’immigrant (article 30.49 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 19: acció i benestar social (article 30.15 EAIB)
Vegeu la fitxa 45: protecció de menors (article 30.39 EAIB)
Vegeu la fitxa 62: ensenyament no universitari (article 36.1, 36.2 i 36.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 63: ensenyament universitari (article 36.4 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Afers Socials i Esports

 Direcció General de Serveis Socials
 Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 13
Article 149.1.2 i 149.1.17

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 16.3
Article 30.49
Article 32.18
Article 70.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció
subsidiària
SENTÈNCIES DEL TC
STC 31/2010, de 28 de juny (delimitació de competències en matèria d’immigració. La prestació de serveis socials i les polítiques públiques
d’integració a la societat d’acollida són de competència autonòmica)
STC 87/2017, de 4 de juliol (integració social de l’immigrant a través de la formació lingüística en català)
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57. INTEGRACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE L’IMMIGRANT
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 138
EA Canàries: article 144

EA Andalusia: article 62

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Hi ha possibilitat de modificar la redacció estatutària per incloure de forma expressa la integració cultural i la participació social, econòmica i
cultural de l’immigrant i per compartir amb l’Estat les competències executives sobre autoritzacions de treball inicials per a estrangers, sobre
participació en la fixació dels contingents en funció del mercat laboral i sobre menors estrangers no acompanyats (MENA), tal com es disposa a
altres EA (Catalunya, Andalusia i Canàries).
Seria viable aprovar una llei específica sobre aquesta matèria, i així ho han fet altres CA.
Correspon a la CAIB, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desplegament de la seva legislació, dicti l’Estat, la
funció executiva en matèria de legislació laboral i formació professional contínua (article 32.11 EAIB) i en matèria d’immigració (article 32.18 EAIB).
L’article 70.4 EAIB atribueix competències als CI com a pròpies en matèria, entre d’altres, de serveis socials, assistència social i integració (la
Llei 12/1993, de 20 de desembre, va atribuir competències als CI en matèria de serveis socials i assistència social i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
en matèria de serveis socials i seguretat social).
No s’ha efectuat cap traspàs específic de funcions i serveis en matèria d’integració social i econòmica de l’immigrant, sinó que s’ha integrat dins els
realitzats en matèria d’acció social.
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58. PESCA MARÍTIMA A LES AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Pesca marítima a les aigües de les Illes Balears (article 30.50 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 4: ordenació del territori i del litoral (article 30.3 EAIB)
Vegeu la fitxa 27: pesca en aigües interiors (article 30.22 EAIB)
Vegeu la fitxa 52: protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits (article 30.46 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 Direcció General de Pesca i Medi Marí
 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 148.1.11
Article 149.1.19

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.22 i 30.50
Article 70.12

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i
aqüicultura a les Illes Balears

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB en relació amb
la Llei 6/2013, de 7 de novembre (BOIB núm. 109, de 14 d’agost de 2014)

SENTÈNCIES DEL TC
STC 56/1989, de 16 de març, STC 9/2001, de 18 de gener i STC 166/2013, de 7 d’octubre (consideració de la pesca marítima com a activitat extractiva i
limitació d’aquesta a les aigües interiors)
STC 184/1996, de 14 de novembre (la competència en matèria de pesca marítima es limita a les aigües interiors de les Illes Balears)
ALTRES ESTATUTS
EA Canàries: article 131
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58. PESCA MARÍTIMA A LES AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
Manca efectuar el traspàs de la competència en matèria de pesca al Consell
Insular de Mallorca.

VALORACIÓ
L’ampliació de l’autogovern en aquesta matèria està vinculada a la modificació del concepte d’aigües interiors.
L’article 70.12 EAIB atribueix aquesta competència als CI com a pròpia (la Llei 8/1999, de 12 d’abril, va atribuir competències als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera, entre d’altres, en matèria de pesca).
La CAIB té la competència de desenvolupament legislatiu i execució en matèria d’ordenació del sector pesquer (article 31.8 EAIB).
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59. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC I PATRIMONIALS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Béns de domini públic i patrimonials (article 30.51 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 30: patrimoni cultural i històric (article 30.25 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

 Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 132
Article 149.1.8 i 149.1.18

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 30.24, 30.25 i 30.51
Article 127.3

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Llei 20/2016, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears

SENTÈNCIES DEL TC
STC 58/1982, de 27 de juliol; STC 85/1984, de 26 de juliol i STC 40/2018, de 26 d’abril (la competència legislativa autonòmica sobre el patrimoni propi
té com a límits els que imposa la reserva a l’Estat de les competències exclusives de l’article 149.1.8 i 149.1.18 CE)
STC 161/2019, de 12 de desembre (protecció del domini públic maritimoterrestre)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
No sembla que hi hagi possibilitats de més autogovern en aquesta matèria.
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60. POLICIA DE LES ILLES BALEARS
ENUNCIAT ESTATUTARI
Policia de les Illes Balears (article 33 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 24: vigilància dels edificis i coordinació amb les policies locals (article 30.42 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Direcció General d’Emergències i Interior
 Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 104
Article 148.1.22
Article 149.1.29

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 33

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
(LOCFSE)

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

SENTÈNCIES DEL TC
STC 123/1984, de 18 de desembre i STC 104/1989, de 8 de juny (distribució de competències en matèria de policies: correspon a l’Estat la vessant
material i a les CA la vessant orgànica)
STC 49/1993, d’11 de febrer (extralimitació competencial en la creació de cossos de policia)
STC 175/1999, de 30 de setembre i STC 154/2005, de 9 de maig (la competència autonòmica abasta la regulació de les policies autonòmiques i la
coordinació de les policies locals; la resta es reserva a l’Estat en virtut de la competència exclusiva sobre seguretat pública)
STC 235/2001, de 13 de desembre, STC 86/2014, de 29 de maig i STC 154/2017, de 21 de desembre (abast de la competència de les CA que tenen
policia pròpia en matèria de seguretat pública)
STC 106/2019, de 19 de setembre (nomenament de funcionaris interins per a funcions de policia local a les Illes Balears)
STC 178/2019, de 18 de desembre (competències relatives a la creació o regulació de cossos de policia local de caràcter supramunicipal instituïts per
les mancomunitats, al règim funcionarial dels auxiliars de policia local i a la dispensa de vestir d’uniforme dels policies locals a la Comunitat Foral
de Navarra)
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60. POLICIA DE LES ILLES BALEARS
ALTRES ESTATUTS
EA País Basc: articles 17 i 36
EA Catalunya: article 164

LORARF Navarra: article 51

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
País Basc, Catalunya i Comunitat Foral de Navarra han assumit en els seus EA la competència en matèria de protecció de persones i béns i
manteniment de l’ordre públic (DF 1a a 3a LOCFSE), matèria que no pot ser assumida en l’EAIB (article 149.1.29 CE i LOCFSE).
Seria viable la creació d’un cos propi de policia autonòmica (DA 2a de la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013), com
també que l’Estat adscrivís cossos estatals a la CAIB per tal que aquesta n’assumís el comandament ordinari; és el cas de Galícia, Comunitat
Valenciana i Andalusia.
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61. PROTECCIÓ I FOMENT DE LA CULTURA
ENUNCIAT ESTATUTARI
Protecció i foment de la cultura (article 34 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 1: llengua pròpia i normalització lingüística (article 35 EAIB)
Vegeu la fitxa 29: arxius, biblioteques i museus de titularitat no estatal (article 30.24 EAIB)
Vegeu la fitxa 30: patrimoni cultural i històric (article 30.25 EAIB)
Vegeu la fitxa 31: cultura. Activitats artístiques i culturals (article 30.26 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

 Direcció General de Cultura
 Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
 Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 46
Article 148.1.15, 148.1.16 i 148.1.17
Article 149.1.28 i 149.2

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 4
Article 5
Article 18
Article 24.2
Article 30.24, 30.25 i 30.26
Article 34
Article 70.6, 70.18 i 70.19
Article 103
Article 119
DA 1a i 2a

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial

Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears
Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears
Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears
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61. PROTECCIÓ I FOMENT DE LA CULTURA
SENTÈNCIES DEL TC
STC 42/1981, de 22 de desembre (competències sobre biblioteques)
STC 157/1985, de 15 de novembre, STC 106/1987, de 25 de juny i STC 153/1989, de 5 d’octubre (foment de la producció cinematogràfica)
STC 103/1988, de 8 de juny, STC 6/2012, de 18 de gener i STC 14/2013, de 31 de gener (competències sobre arxius, cultura i patrimoni documental)
STC 17/1991, de 31 de gener i STC 122/2014, de 17 de juliol (defensa del patrimoni històric contra l’espoliació)
STC 71/1997, de 10 d’abril (foment de la producció literària)
STC 31/2010, de 28 de juny (articulació de les competències estatals i autonòmiques sobre gestió, foment i difusió de la cultura i de la producció
artística i cultural)
STC 46/2010 i STC 47/2010, de 8 de setembre i STC 48/2010, de 9 de setembre (Arxiu de la Corona d’Aragó)
STC 6/2012, de 18 de gener (patrimoni històric)
STC 89/2012, de 7 de maig i STC 179/2013, de 21 d’octubre (ajuts per al foment i la difusió de la cultura)
STC 38/2013, de 14 de febrer, STC 66/2013, de 14 de març i STC 136/2013, de 6 de juny (competències sobre arxius i museus)
STC 177/2016, de 20 d’octubre i STC 134/2018, de 13 de desembre (corregudes de toros a les Illes Balears)
STC 86/2017, de 4 de juliol (foment de la producció audiovisual en català i quota de pel·lícules traduïdes al català)
ALTRES ESTATUTS

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Cal recordar que l’article 70 EAIB, en els núm. 6, 18 i 19, atribueix competències culturals als CI (la Llei 6/1994, de 13 de desembre, va atribuir
competències als CI en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports).
Cal tenir en compte la col·laboració amb altres CA en aquesta matèria a través de l’Institut Ramon Llull.
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62. ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ensenyament no universitari (article 36.1, 36.2 i 36.3 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 1: llengua pròpia i normalització lingüística (article 35 EAIB)
Vegeu la fitxa 63: ensenyament universitari (article 36.4 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria d’Educació i Formació Professional

 Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
 Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
 Direcció General de Personal Docent

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 27
Article 149.1.30

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 26
Article 35
Article 36.1

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació
professional

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació permanents de
persones adultes de les Illes Balears

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa (LOMCE)
Llei 4/2019, de 7 de març, de millora de les condicions per a l’exercici de
la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària
Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
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62. ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI
SENTÈNCIES DEL TC
STC 87/1983, de 27 d’octubre (la competència per fixar els ensenyaments mínims du aparellada la de fixar els horaris mínims)
STC 123/1988, de 23 de juny (cooficialitat lingüística i obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals)
STC 337/1994, de 23 de setembre (licitud constitucional del model de conjunció lingüística; el català pot esdevenir el centre de gravetat de
l’ensenyament no universitari)
STC 134/1997, de 17 de juliol (cooficialitat lingüística i drets lingüístics en el sistema educatiu)
STC 184/2012, de 17 d’octubre (abast de les competències estatals en matèria d’ensenyament)
STC 214/2012, de 14 de novembre i STC 24/2013, de 31 de gener (repartiment competencial amb la legislació estatal anterior a la LOMCE)
STC 26/2016, de 18 de febrer; STC 54/2016, de 17 de març; STC 66/2016, STC 67/2016 i STC 68/2016, de 14 d’abril, i STC 84/2016, de 28 d’abril (abast
de les competències en matèria d’horari lectiu del professorat i règim de substitucions)
STC 122/2016, de 23 de juny (projectes de tractament integrat de llengües i projectes transitoris en els centres docents no universitaris de les Illes
Balears)
STC 14/2018, de 20 de febrer (concreció de les competències de les administracions educatives en els distints blocs d’assignatures)
STC 49/2018, de 10 de maig; STC 53/2018, de 24 de maig; STC 66/2018, STC 67/2018 i STC 68/2018, de 21 de juny, i STC 96/2018, de 19 de setembre
(competència autonòmica per complementar el criteris d’avaluació i desenvolupament dels currículums en els blocs d’assignatures troncals i
específiques i per fixar estàndards d’aprenentatge avaluables per als blocs d’assignatures de lliure configuració)
STC 51/2019, d’11 d’abril (delimitació de competències de l’Estat per fixar aspectes bàsics del currículum, els objectius per blocs temàtics i els seus
horaris mínims i autonòmics sobre mesures específiques pròpies per a atenció a la diversitat, acció tutorial i sistema global d’orientació professional
i acadèmica)
STC 109/2019, d’1 d’octubre (delimitació competencial en l’elaboració de les proves d’avaluació final d’educació primària)
ALTRES ESTATUTS
EA Comunitat Valenciana: article 53
EA Galícia: article 31
EA Catalunya: article 131

EA Andalusia: article 52.1
EA Canàries: article 133

TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)

TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)
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62. ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI
VALORACIÓ
Seria viable modificar la redacció estatutària per incloure un major nivell de concreció de les competències assumides i ampliar-ne el contingut, tal
i com es disposa a altres textos estatutaris.
Igualment no hi ha obstacles per dictar una llei d’educació no universitària que, entre d’altres, podria incloure aspectes relatius a la participació de
la comunitat educativa, la convivència escolar, l’autoritat del professorat i la funció pública docent, en línia amb les regulacions de Catalunya,
Cantàbria, Canàries o Andalusia.
Els CI poden assumir la funció executiva i la gestió en matèria d’ensenyament (article 71.8 EAIB).

157

Estudi sobre
sobre la
la millora
millora de
de l’autogovern
l’autogovern
Estudi

63. ENSENYAMENT UNIVERSITARI
ENUNCIAT ESTATUTARI
Ensenyament universitari (article 36.4 EAIB)
MATÈRIES RELACIONADES
Vegeu la fitxa 50: recerca, innovació, desenvolupament científic i tècnic. Investigació (article 30.44 EAIB)
Vegeu la fitxa 62: ensenyament no universitari (article 36.1, 36.2 i 36.3 EAIB)
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

 Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística
 Direcció General de Política Universitària i Recerca

REGULACIÓ CONSTITUCIONAL
Article 27.10
Article 149.1.30

REGULACIÓ ESTATUTÀRIA
Article 35
Article 36.4

LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema
universitari de les Illes Balears

Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu

SENTÈNCIES DEL TC
STC 26/1987, de 27 de febrer i STC 235/1991, de 12 de desembre (l’Estat pot regular íntegrament l’estatut dels funcionaris docents universitaris
mentre siguin personal de cossos estatals i no autonòmics, amb el límit de l’autonomia universitària. Les CA són competents per fixar el calendari
acadèmic i per dur a terme la funció inspectora)
STC 55/1989, de 23 de febrer (competència autonòmica del control de legalitat dels estatuts de les universitats)
STC 106/1990, de 5 de juliol, STC 132/1990, de 17 de juliol i STC 47/2005, de 3 de març (funcions de les CA sobre coordinació de les universitats de la
seva competència, readscripció de centres universitaris i mitjans personals i materials de les universitats)
STC 187/1991, de 3 d’octubre (l’Estat és competent per establir el règim bàsic dels plans d’estudi i el contingut mínim indispensable per obtenir els
títols oficials)
STC 156/1994, de 23 de maig i STC 47/2005, de 3 de març (estructura bàsica organitzativa de les universitats)
STC 131/1996, d’11 de juliol (creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris)
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63. ENSENYAMENT UNIVERSITARI
STC 188/2001, de 20 de setembre; STC 25/2005, de 19 de febrer; STC 212/2005, de 21 de juliol, i STC 95/2016, de 12 de maig (territorialització i gestió
autonòmica de les beques universitàries)
STC 26/2016, de 18 de febrer i STC 84/2016, de 28 d’abril (abast de les competències de l’Estat en la regulació de les beques i els ajuts, el dret
fonamental a l’autonomia universitària i els límits en l’ordenació del règim de dedicació docent del professorat)
STC 140/2018, de 20 de desembre (autonomia universitària)
STC 191/2020, de 17 de desembre, STC 2/2021 i STC 6/2021, de 25 de gener (igualtat d’accés a les beques públiques universitàries)
ALTRES ESTATUTS
EA Catalunya: article 172.1
EA Andalusia: article 53
TRASPASSOS PENDENTS (ESTAT-CAIB)
Manca el traspàs de les funcions i serveis relatives a la gestió de les
beques i ajudes universitàries atorgades amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.

EA Canàries: article 134
EA Castella i Lleó: article 73.3
TRASPASSOS PENDENTS (CAIB-CI)

VALORACIÓ
Hi ha possibilitat de modificar la redacció estatutària per donar una major concreció del títol competencial, com és el cas d’altres CA (Catalunya,
Andalusia, Canàries i Castellà i Lleó).
Es podria dictar una llei específica sobre la matèria que reguli, entre d’altres aspectes, la gestió de beques i ajudes universitàries.
Cal recordar que la Universitat de les Illes Balears és la institució consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana.
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IV. CONSIDERACIONS FINALS
1. IDEES PRÈVIES: LES POSSIBILITATS DE MILLORA DE L’AUTONOMIA EN EL MODEL CONSTITUCIONAL VIGENT
A) L’autonomia política
L’autonomia política es pot definir com la capacitat de les comunitats autònomes per decidir sense traves en els diversos sectors de l’acció pública
mitjançant l’exercici de potestats públiques. La més important d’aquestes potestats és la d’innovar l’ordenament jurídic per mitjà de l’aprovació de
normes amb rang de llei, tal com fan les Corts Generals. En aquest context, és igualment correcte emprar els termes autonomia política —que és
qualitativament diferent respecte de l’autonomia local o de la merament administrativa— o autogovern. Aquestes potestats determinen, en cada
matèria, la qualitat de les competències. La competència és, per tant, major o més intensa quan, en un determinat àmbit material, una comunitat
autònoma disposa de més potestats públiques i de més qualitat.
Això és el que succeeix en el cas de les denominades competències exclusives, que permeten dictar normes legislatives l’abast de les quals no està
condicionat, en general i de manera específica, per les bases o la legislació bàsica que pot establir l’Estat per a una matèria. Aquest tipus de
competències expressen un alt grau d’autonomia, però s’ha de tenir en compte que el legislador autonòmic, en exercir-les, ha de respectar els
diversos títols de competències establerts en favor de l’Estat en l’article 149.1 de la Constitució espanyola. Per això, sovint s’ha alertat sobre el
caràcter aparent d’aquesta exclusivitat.
Quan es parla d’incrementar o de millorar l’autogovern, normalment es vol expressar la pretensió que una comunitat autònoma disposi de més
competències exclusives, com també l’aspiració d’incrementar la seva capacitat d’intervenció, normativa i executiva, en àmbits atribuïts anteriorment
a l’Estat.
D’altra banda, no es pot oblidar que l’ampliació de la capacitat normativa no és un indicador suficient per mesurar l’autogovern, concepte que està
clarament lligat també al d’autonomia financera i, per tant, a la disponibilitat dels recursos econòmics necessaris per a l’exercici de les competències i
per a la realització de polítiques pròpies.
B) L’adquisició gradual de competències
L’aprovació dels estatuts d’autonomia entre els anys 1979 i 1983 determinà el naixement de les disset comunitats autònomes que avui coneixem.
Inicialment, només els estatuts d’algunes d’aquestes comunitats incorporaren el bagatge competencial que permetia l’article 151 de la Constitució
espanyola. La resta de comunitats hagueren d’esperar als anys noranta per veure reformats els seus estatuts en allò que suposà la primera millora
significativa de l’autogovern. En aquest període, la majoria dels textos estatutaris experimentaren reformes parcials que suposaren un augment del
sostre competencial.
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La darrera etapa en aquest procés de millora de l’autonomia fou la derivada de l’aprovació de nous estatuts, o de lleis orgàniques de reforma, entre
els anys 2005 i 2011. El 2018, es va aprovar un nou Estatut per a la Comunitat Autònoma de Canàries i actualment està en marxa el procés de
reforma de l’Estatut de la Comunitat Autònoma del País Basc. El nou Estatut d’autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és fruit de la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, norma que suposà un salt qualitatiu en el disseny de les institucions pròpies i en l’assumpció de noves
competències.
Els límits a l’increment de competències exclusives es troben, fonamentalment, en l’article 149 del text constitucional. Sense ultrapassar-los, les
comunitats autònomes poden assumir més competències mitjançant la reforma dels estatuts respectius, encara que també, més limitadament, per
vies de caràcter extraestatutari. La possibilitat de reforma dels estatuts està sempre oberta d’acord amb els articles 147 i 148.2 de la Constitució
espanyola, per la qual cosa és correcte tenir-la prioritàriament en compte en aquest estudi.
La reforma estatutària pot permetre a les comunitats autònomes l’assumpció de nous espais de responsabilitat, bé incrementant el sostre de
competències en el seu conjunt, bé millorant la qualitat de determinades competències; per exemple, convertint en competències exclusives les que
són de desenvolupament normatiu, o atribuint potestats normatives en àmbits en què anteriorment només es disposava de competències
executives.
Sense haver de reformar els estatuts, també són viables constitucionalment millores de l’autogovern. Deixant ara de banda els aspectes relatius al
finançament, cal recordar que l’article 150.2 de la Constitució espanyola permet a l’Estat transferir o delegar a les comunitats autònomes, mitjançant
una llei orgànica, facultats corresponents a matèries de titularitat estatal.
D’altra banda, els ens autonòmics poden veure ampliat el seu cercle de responsabilitat si desapareix o es flexibilitza el marc estatal a què s’han de
sotmetre en determinades matèries. Aquest és el cas de les competències de desenvolupament normatiu que les comunitats autònomes exerceixen
d’acord amb les bases, normes bàsiques o legislació bàsica, dictades per l’Estat. En la mesura en què les bases siguin més generals, i es limitin a
menys aspectes de la matèria, es produirà un increment correlatiu de la capacitat d’actuació de les comunitats autònomes.
C) Una eventual nova reforma de l’Estatut d’autonomia per ampliar el marc competencial actual
Aquest estudi, com ja s’ha dit abans, s’ha centrat en les denominades competències exclusives, per la qual cosa s’han considerat els diversos
enunciats compresos en l’article 30, com també en els articles 4, 33, 34, 35 i 36 de l’Estatut d’autonomia.
L’examen d’aquests enunciats tenint en compte diverses dades de tipus normatiu i jurisprudencial permet entreveure la possibilitat d’una millora
limitada de l’autogovern dins el marc establert per la Constitució i d’acord amb els pronunciaments del Tribunal Constitucional. Com s’indica a
continuació, sempre des d’una òptica tecnicojurídica, una eventual reforma estatutària podria perfeccionar la delimitació de les competències
estatals i autonòmiques en algunes matèries, com també ampliar moderadament en alguns casos l’espai d’intervenció normativa assignat
actualment a la Comunitat Autònoma.
Aquesta reforma, en el cas que es plantejàs una alteració significativa dels trets definidors de l’Estat autonòmic, podria incloure de manera important
l’ampliació de les matèries, o de les submatèries, en les quals podrien actuar les institucions autonòmiques. Ara bé, en la situació actual
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d’estancament del model autonòmic, en què no s’albiren avenços cap a fórmules de més descentralització política, incloses les de caràcter federal,
l’ampliació de l’autogovern per la via de la reforma estatutària només es pot plantejar de manera menys ambiciosa.

2. LA MILLORA DE L’AUTONOMIA EN ÀMBITS ESPECÍFICS
Les dades que ofereixen les fitxes elaborades pels autors d’aquest estudi apunten la possibilitat d’ampliar el radi d’acció de les polítiques
autonòmiques tot definint més adequadament o, fins i tot, incrementant la capacitat legislativa del Parlament en determinats àmbits materials. En
efecte, hi ha un cert marge per tal que, sense ultrapassar el marc constitucional, les institucions de les Illes Balears assoleixin més responsabilitats,
especialment pel que fa a la definició del model territorial, econòmic i social de l’arxipèlag.
La possibilitat que aquestes institucions tenguin més protagonisme en el disseny, la planificació i la gestió d’un model propi, ajustat a les exigències
geogràfiques, demogràfiques, mediambientals, assistencials i productives de les Illes Balears, depèn de diversos factors; un dels més rellevants és,
sens dubte, la modificació d’algunes regles estatutàries de distribució de competències entre l’Estat i la Comunitat Autònoma.
La necessitat de disposar de més capacitat d’actuació en certs àmbits s’ha vist esperonada recentment. L’experiència de l’estat d’alarma decretat el
mes de març passat a causa de la crisi de la COVID-19, i el procés de recuperació que s’ha posat en marxa en l’àmbit estatal, autonòmic i local,
ofereixen noves dades per avaluar el funcionament de l’estat autonòmic, alhora que indueixen a interrogar-se sobre la licitud i l’efectivitat d’algunes
limitacions a l’autogovern respecte del conjunt de les comunitats autònomes.
Té sentit, per tant, analitzar com es pot articular l’augment de l’autogovern en parcel·les de transcendència especial, sobretot en uns moments en
què els ciutadans reclamen respostes adequades dels poders públics en circumstàncies de crisi. El model d’organització territorial i la distribució
constitucional i estatutària de competències no són aspectes aliens a les exigències creixents d’eficàcia, coordinació i proximitat en la presa de
decisions. En aquest marc, poden ser útils les reflexions que s’exposen a continuació.
A) El model territorial
Tot i l’àmplia autonomia de què gaudeixen les Illes Balears en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, hi ha aspectes competencials que encara
estan fortament condicionats per les decisions adoptades per les autoritats estatals. Aquestes decisions, que es prenen sovint sense una consulta
adequada a les instàncies autonòmiques, poden tenir un impacte notori en la configuració del model territorial i sovint posen en dubte el caràcter
exclusiu d’algunes competències autonòmiques.
Convé recordar, en aquest punt, que les institucions de les Illes Balears no poden ordenar i gestionar, de manera integrada, el litoral de l’arxipèlag,
que és un dels elements clau en qualsevol política que persegueixi l’ordenació racional dels recursos naturals, la gestió intel·ligent dels processos
d’urbanització o la sostenibilitat mediambiental. L’Estat deté importants competències en matèria de domini públic maritimoterrestre i d’aigües
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interiors. La definició de les aigües interiors constitueix així mateix un límit a l’exercici de les competències autonòmiques, com és fàcilment
constatable, per exemple, en matèries com ports o pesca.1
Pel que fa a les obres públiques d’interès general, la lògica del sistema autonòmic afavoreix que es plantegi una major intervenció de la Comunitat
Autònoma2 per tal de garantir més coherència en la definició del model territorial.
En matèria de medi ambient, les aspiracions de més protagonisme autonòmic en aquest camp exigeixen ampliar el sostre competencial autonòmic
en àmbits com la lluita contra el canvi climàtic, els residus o la gestió dels parcs nacionals.3
En els punts tractats, l’eventual ampliació de les responsabilitats de la Comunitat Autònoma es pot vincular raonablement, a més, a la singularitat del
fet insular.4 La fragilitat dels territoris insulars fa més evident la necessitat de situar preferentment en el nivell autonòmic les competències
d’ordenació i de planificació del territori, i de la mar que l’envolta, com també les relatives al medi ambient i als espais naturals.
B) El model econòmic
Quant als aspectes relatius al model econòmic, es pot afirmar que l’ampliació de l’autogovern hauria d’anar lligada a una eventual reforma
estatutària en diversos àmbits materials, si bé cal ser conscients de les àmplies facultats de què disposen les institucions estatals amb vista a la
planificació i la direcció de la política econòmica general. 5
En matèria d’infraestructures de transport, no hi ha dubte que és viable un major protagonisme de la Comunitat Autònoma en la gestió dels ports i
els aeroports d’interès general, deixant al marge lògicament les qüestions relatives a la navegació marítima i aèria. 6 Així mateix, s’ha de tenir en
compte que és possible fer passes per tal de convertir en pròpies algunes competències que la Comunitat Autònoma exerceix per delegació de
l’Estat en el sector dels transports terrestres. 7 El factor de la insularitat i la transcendència del turisme per a l’economia de l’arxipèlag constitueixen
arguments sòlids per plantejar en aquest punt una millora del sostre competencial.
D’altra banda, en els àmbits de la disciplina de mercat i del comerç interior seria igualment plausible ampliar l’espai d’intervenció autonòmica, ateses
les característiques de l’arxipèlag.8 Igualment, en matèria d’estadística s’observa també un cert marge per ampliar els límits actuals de la
competència.9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fitxes 4 i 58.
Fitxa 7.
Fitxa 52.
Vegeu els articles 138.1 de la Constitució espanyola i 3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Fitxa 26. Vegeu els articles 30.21 i 31.6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Fitxa 9.
Fitxa 8.
Fitxa 48.
Fitxa 37.
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La definició d’un model energètic propi és sens dubte un àmbit que justificaria la millora de l’autogovern, tant en clau mediambiental com en clau
econòmica.10
Molts d’aquests aspectes estan vinculats al sector turístic, que és el principal motor de desenvolupament econòmic de les Illes Balears. No hi ha
dubte que els poders autonòmics de planificació i l’ordenació en aquest camp es poden veure restringits per l’actuació de les autoritats estatals en
altres àmbits, per la qual cosa seria raonable plantejar, d’una banda, fórmules de coordinació, i, de l’altra, l’obertura d’àmbits de responsabilitat per a
les institucions balears. Així mateix, una eventual reforma estatutària hauria de facilitar un major protagonisme de la Comunitat Autònoma a l’hora
d’impulsar altres opcions productives a fi d’evitar els riscs d’una dependència excessiva del turisme de masses.
En definitiva, hi ha elements suficients per plantejar l’increment de la quota de responsabilitat de les institucions balears en la definició del model
econòmic de l’arxipèlag i, més encara, quan aquestes institucions disposen de la capacitat d’afrontar eficaçment situacions de crisi.
C) El model social
Per a la configuració d’un model social cohesionat, la Comunitat Autònoma pot aspirar a ocupar alguns espais de més responsabilitat. Així
s’adverteix, entre d’altres, en àmbits com ara els serveis socials, especialment pel que fa a les persones en situació dependència,11 però també en
matèria de polítiques de gènere,12 immigració13 o protecció de menors.14 En tots els àmbits és convenient ponderar els avantatges d’una presa de
decisions amb criteris de proximitat.
A l’objectiu de la cohesió social respon també la definició d’un model educatiu amb perfils propis i adaptat a les característiques i les necessitats de la
societat balear. En aquest àmbit, l’augment de l’espai d’intervenció autonòmica no depèn tan sols de l’eventual modificació estatutària, sinó també
de la contenció del poder decisori de les instàncies centrals de l’Estat que troba emparament en la legislació de caràcter orgànic i bàsic. 15
En l’àmbit sanitari, la crisi generada per la COVID-19 el 2020 ha permès constatar no tan sols la necessitat de més finançament, sinó també la
urgència d’ajustar adequadament el repartiment de competències entre els nivells estatal i autonòmic. 16
Finalment, sembla oportuna una referència a un altre element de cohesió, la llengua. En aquest terreny, és viable una redefinició de l’enunciat
estatutari per tal de clarificar el marge d’actuació autonòmic en el camp de les polítiques de foment del català i de reforç de l’estatus de l’oficialitat de
la llengua pròpia.17

10
11
12
13
14
15
16
17

Fitxa 41.
Fitxa 19.
Fitxa 22.
Fitxa 57.
Fitxa 46.
Fitxa 62.
Fitxa 55.
Fitxa 1.
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La definició d’un model energètic propi és sens dubte un àmbit que justificaria la millora de l’autogovern, tant en clau mediambiental com en clau
econòmica.10
Molts d’aquests aspectes estan vinculats al sector turístic, que és el principal motor de desenvolupament econòmic de les Illes Balears. No hi ha
dubte que els poders autonòmics de planificació i l’ordenació en aquest camp es poden veure restringits per l’actuació de les autoritats estatals en
altres àmbits, per la qual cosa seria raonable plantejar, d’una banda, fórmules de coordinació, i, de l’altra, l’obertura d’àmbits de responsabilitat per a
les institucions balears. Així mateix, una eventual reforma estatutària hauria de facilitar un major protagonisme de la Comunitat Autònoma a l’hora
d’impulsar altres opcions productives a fi d’evitar els riscs d’una dependència excessiva del turisme de masses.
En definitiva, hi ha elements suficients per plantejar l’increment de la quota de responsabilitat de les institucions balears en la definició del model
econòmic de l’arxipèlag i, més encara, quan aquestes institucions disposen de la capacitat d’afrontar eficaçment situacions de crisi.
C) El model social
Per a la configuració d’un model social cohesionat, la Comunitat Autònoma pot aspirar a ocupar alguns espais de més responsabilitat. Així
s’adverteix, entre d’altres, en àmbits com ara els serveis socials, especialment pel que fa a les persones en situació dependència,11 però també en
matèria de polítiques de gènere,12 immigració13 o protecció de menors.14 En tots els àmbits és convenient ponderar els avantatges d’una presa de
decisions amb criteris de proximitat.
A l’objectiu de la cohesió social respon també la definició d’un model educatiu amb perfils propis i adaptat a les característiques i les necessitats de la
societat balear. En aquest àmbit, l’augment de l’espai d’intervenció autonòmica no depèn tan sols de l’eventual modificació estatutària, sinó també
de la contenció del poder decisori de les instàncies centrals de l’Estat que troba emparament en la legislació de caràcter orgànic i bàsic. 15
En l’àmbit sanitari, la crisi generada per la COVID-19 el 2020 ha permès constatar no tan sols la necessitat de més finançament, sinó també la
urgència d’ajustar adequadament el repartiment de competències entre els nivells estatal i autonòmic. 16
Finalment, sembla oportuna una referència a un altre element de cohesió, la llengua. En aquest terreny, és viable una redefinició de l’enunciat
estatutari per tal de clarificar el marge d’actuació autonòmic en el camp de les polítiques de foment del català i de reforç de l’estatus de l’oficialitat de
la llengua pròpia.17
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V. RELACIÓ DE NORMATIVA
1. DE TRANSFERÈNCIES DE COMPETÈNCIES I TRASPASSOS DE FUNCIONS I DE SERVEIS DE L’ESTAT A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
1.

Reial decret 2245/1979, de 7 de setembre, sobre transferència de competència de l’Administració de l’Estat al Consell General Interinsular de
les Illes Balears en matèria d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, urbanisme, agricultura, fires interiors, turisme, transports i
Administració Local (BOE núm. 235, d’1 d’octubre)

2.

Reial decret 2917/1979, de 7 de desembre, pel qual s’amplien en matèria d’agricultura, les transferències de competències de l’Administració
de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, Diputació General d’Aragó, Consell del País Valencià, Junta de Andalusia i Consell General Interinsular
de les Illes Balears (BOE núm. 6, de 7 de gener de 1980)

3.

Reial decret 2567/1980, de 7 de novembre, de transferències de competències al Consell General Interinsular de les Illes Balears en matèria
de Sanitat i Cultura (BOE núm. 287, de 29 de novembre)

4.

Reial decret 3525/1981, de 18 de desembre, sobre traspàs al Consell General Interinsular de les Illes Balears dels mitjans personals,
pressupostaris i patrimonials precisos per a l’exercici de les competències en matèria de transports terrestres transferides pel Reial
decret 2965/1981, de 13 de novembre (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 1982)

5.

Reial decret 3540/1981, de 29 de desembre, pel qual es transfereixen competències en matèria d’agricultura i pesca al Consell General
Interinsular de les Illes Balears (BOE núm. 58, de 9 de març de 1982)

6.

Reial decret 251/1982, de 15 de gener, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a ens
preautonòmics en matèria de serveis i assistència socials (BOE núm. 39, de 15 de febrer; correccions d’errors BOE núm. 251, de 20 d’octubre
de 1982 i BOE núm. 294, de 8 de desembre de 1982)

7.

Reial decret 340/1982, de 15 de gener, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a ens
preautonòmics en matèria de sanitat (BOE núm. 51, d’1 de març)

8.

Reial decret 1961/1982, de 24 de juliol, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat al Consell General
Interinsular de les Illes Balears, al Consell General de Castella i Lleó, a la Junta de Comunitats de la regió Castellana Manxega i a la Junta
Regional d’Extremadura, en matèria de temps lliure (BOE núm. 196, de 17 d’agost)

9.

Reial decret 2340/1982, de 24 de juliol, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat al Consell General
Interinsular de les Illes Balears en matèria d’intervenció de preus (BOE núm. 227, de 22 de setembre)

10. Reial decret 2390/1982, de 24 de juliol, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat al Consell General
Interinsular de les Illes Balears en matèria de disciplina del mercat (BOE núm. 230, de 25 de setembre)
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25. Reial decret 3426/1983, de 28 de desembre, sobre valoració definitiva, ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i ampliació dels
transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de temps lliure (BOE núm. 36, d’11 de febrer
de 1984)
26. Reial decret 3538/1983, de 28 de desembre, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria d’intervenció de preus (BOE núm. 49, de 27 de febrer de 1984)
27. Reial decret 3563/1983, de 28 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de medi ambient (BOE núm. 60, de 10 de març de 1984)
28. Reial decret 3565/1983, de 28 de desembre, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria d’Administració local (BOE núm. 61, de 12 de març de 1984)
29. Reial decret 540/1984, de 8 de febrer, sobre transferència de funcions, valoració definitiva, ampliació de mitjans adscrits als serveis
traspassats i adaptació dels transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de disciplina de
mercat (BOE núm. 69, de 21 de març; correcció d’errades BOE núm. 87, d’11 d’abril de 1984)
30. Reial decret 541/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva dels serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de pesca, en aigües interiors, marisqueig i aqüicultura (BOE núm. 69, de 21 de març)
31. Reial decret 784/1984, de 22 de febrer, sobre valoració definitiva, ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels
transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de sanitat (BOE núm. 98, de 24 d’abril; correcció
d’errades BOE núm. 131, d’1 de juny)
32. Reial decret 793/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de reforma d’estructures comercials (BOE núm. 100, de 26 d’abril)
33. Reial decret 828/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions i mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació
dels transferits en fase preautonòmica a la Comunitat de les Illes Balears en matèria d’agricultura (BOE núm. 106, de 3 de maig; correcció
d’errades BOE núm. 304, de 20 de desembre)
34. Reial decret 853/1984, de 22 de febrer, sobre ampliació del traspàs de funcions i serveis i adaptació dels mitjans transferits en règim
pre-autonòmic a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’assistència i serveis socials (BOE núm. 111, de 9 de maig)
35. Reial decret 873/1984, de 29 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
de petita i mitjana empresa industrial (BOE núm. 114, de 12 de maig)
36. Reial decret 1077/1984, de 29 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de protecció a la dona (BOE núm. 137, de 8 de juny)
37. Reial decret 1123/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva, ampliació de les funcions, serveis i mitjans d’adaptació del que ha estat
transferit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’urbanisme (BOE núm. 143, de 15 de juny)
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38. Reial decret 1465/1984, de 28 de març, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels
transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’indústria i energia (BOE núm. 187, de 6 d’agost)
39. Reial decret 1479/1984, de 20 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat d’edificació i habitatge (BOE núm. 189, de 8 d’agost)
40. Reial decret 1527/1984, d’1 d’agost, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de carreteres (BOE núm. 203, de 24 d’agost; correcció d’errades BOE núm. 63, de 14 de març de 1985)
41. Reial decret 1678/1984, d’1 d’agost, de traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
conservació de la naturalesa (BOE núm. 225, de 19 de setembre)
42. Reial decret 356/1985, de 20 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d’ordenació del litoral i abocaments al mar (BOE núm. 70, de 22 de març; correcció d’errades BOE núm. 98, de 24 d’abril)
43. Reial decret 450/1985, de 20 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de ports (BOE núm. 87, d’11 d’abril)
44. Reial decret 475/1985, de 6 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’obres hidràuliques (BOE núm. 88, de 12 d’abril; correcció d’errades BOE núm. 190, de 9 d’agost)
45. Reial decret 674/1985, de 19 d’abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de laboratoris agraris i de sanitat i producció animal (BOE núm. 118, de 17 de maig)
46. Reial decret 809/1985, de 30 d’abril, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions traspassades de l’Administració de l’Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de reforma i desenvolupament agrari (BOE núm. 132, de 3 de juny)
47. Reial decret 2658/1985, de 27 de desembre, sobre valoració definitiva, ampliació de mitjans i adaptació dels transferits en etapa
preautonòmica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de sanitat (AINSA) (BOE núm. 26, de 30 de gener de 1986; correcció
d’errades BOE núm. 52, d’1 de març de 1986)
48. Reial decret 393/1986, de 24 de gener, pel qual es traspassen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els serveis de l’Estat,
corresponents a les competències assumides per aquella en relació amb els tributs cedits, assessorament jurídic, defensa en judici i
fiscalització-intervenció (BOE núm. 48, de 25 de febrer; correcció d’errades BOE núm. 135, de 6 de juny)
49. Reial decret 2734/1986, de 19 de desembre, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d’assistència i serveis socials per reials decrets 251/1982, de 15 de gener i 853/1984, de 22 de febrer (BOE núm. 8, de 9 de gener de 1987;
correcció d’errades BOE núm. 49, de 26 de febrer de 1987)
50. Reial decret 2761/1986, de 24 de desembre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de conservació de la naturalesa (BOE núm. 18, de 21 de gener de 1987)
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51. Reial decret 1281/1987, de 2 d’octubre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats de l’Administració de l’Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per Reial decret 1479/1984, de 20 de juny, en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat de
l’edificació i habitatge (BOE núm. 249, de 17 d’octubre)
52. Reial decret 993/1992, de 31 de juliol, sobre traspassos a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels mitjans personals, pressupostaris i
patrimonials adscrits a l’exercici de les facultats delegades per la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, en relació amb els transports per
carretera i per cable (BOE núm. 211, de 2 de setembre)
53. Reial decret 2168/1993, de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de col·legis oficials o professionals (BOE núm. 307, de 24 de desembre; correcció d’errades BOE núm. 2, de 3 de gener
de 1994 i BOE núm. 61, de 12 de març de 1994)
54. Reial decret 2169/1993, de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de mines (BOE núm. 307, de 24 de desembre)
55. Reial decret 2170/1993, de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de protecció de menors (BOE núm. 307, de 24 de desembre)
56. Reial decret 2171/1993, de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de radiodifusió (BOE núm. 307, de 24 de desembre)
57. Reial decret 2230/1993, de 17 de desembre, sobre ampliació de mitjans materials traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria d’esports (BOE núm. 311, de 29 de desembre)
58. Reial decret 2231/1993, de 17 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de llavors i plantes de viver (BOE núm. 311, de 29 de desembre)
59. Reial decret 2232/1993, de 17 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de transports per ferrocarril (BOE núm. 312, de 30 de desembre)
60. Reial decret 111/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’instal·lacions radioactives de segona i tercera categories (BOE núm. 44, de 21 de febrer; correcció d’errades
BOE núm. 72, de 25 de març)
61. Reial decret 112/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de defensa contra fraus i qualitat agroalimentària (BOE núm. 44, de 21 de febrer; correcció d’errades BOE núm. 72, de 25
de març)
62. Reial decret 113/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de transport marítim (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
63. Reial decret 114/1995, de 27 de gener, sobre ampliació de les funcions i els mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria de cultura (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
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64. Reial decret 115/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques (BOE núm. 44, de 21 de febrer; correcció d’errades BOE núm. 72, de 25
de març)
65. Reial decret 116/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
66. Reial decret 117/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de cambres agràries (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
67. Reial decret 118/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de confraries de pescadors (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
68. Reial decret 119/1995, de 27 de gener, sobre adaptació i ampliació de funcions de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d’indústria i energia (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
69. Reial decret 120/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’associacions (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
70. Reial decret 121/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de mutualitats de previsió social no integrades en la Seguretat Social (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
71. Reial decret 122/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’espectacles (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
72. Reial decret 123/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de casinos, jocs i apostes (BOE núm. 44, de 21 de febrer; correcció d’errades BOE núm. 72, de 25 de març)
73. Reial decret 124/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de fires internacionals (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
74. Reial decret 98/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de treball (execució de la legislació laboral) (BOE núm. 52, de 29 de febrer)
75. Reial decret 99/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de cooperatives, qualificació i registre administratiu de societats anònimes laborals i programes de suport a l’ocupació
(BOE núm. 52, de 29 de febrer)
76. Reial decret 100/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de gabinets tècnics provincials de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (BOE núm. 52, de 29 de febrer;
correcció d’errades BOE núm. 121, de 18 de maig)
77. Reial decret 101/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de fundacions (BOE núm. 52, de 29 de febrer; correcció d’errades BOE núm. 82, de 4 d’abril)
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78. Reial decret 102/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius (BOE núm. 52, de 29 de febrer)
79. Reial decret 2152/1996, de 27 de setembre, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de joventut (TIVE) (BOE núm. 255, de 22 d’octubre)
80. Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèries encomanades a l’Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO) (BOE núm. 255, de 22 d’octubre)
81. Reial decret 2154/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de societats agràries de transformació (BOE núm. 255, de 22 d’octubre)
82. Reial decret 2155/1996, de 27 de setembre, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) (BOE núm. 255, de 22 d’octubre)
83. Reial decret 2243/1996, de 18 d’octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’universitats (BOE núm. 270, de 8 de novembre; correcció d’errades BOE núm. 279, de 19 de novembre)
84. Reial decret 495/1997, de 14 d’abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de cambres de la propietat urbana (BOE núm. 102, de 29 d’abril)
85. Reial decret 618/1997, de 25 d’abril, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels mitjans adscrits a la gestió encomanada
en matèria d’agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) (BOE núm. 123, de 23 de maig)
86. Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1998)
87. Reial decret 620/1998, de 17 d’abril, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les participacions de la Societat Estatal de
Promoció i Equipament de Sòl (SEPES), en l’entitat «Gestió Urbanística de Balears, Societat Anònima» (BOE núm. 102, de 29 d’abril)
88. Reial decret 621/1998, de 17 d’abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de gestió de la formació professional ocupacional (BOE núm. 102, de 29 d’abril; correcció d’errades BOE núm. 128, de 29
de maig)
89. Reial decret 999/1999, d’11 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de taxes i altres exaccions sobre el joc (BOE núm. 155, de 30 de juny)
90. Reial decret 1000/1999, d’11 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de mediadors d’assegurances (BOE núm. 155, de 30 de juny)
91. Reial decret 1001/1999, d’11 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm. 155, de 30 de juny)
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92. Reial decret 1002/1999, d’11 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de busseig professional (BOE núm. 155, de 30 de juny)
93. Reial decret 1003/1999, d’11 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ensenyaments professionals nauticopesquers (BOE núm. 155, de 30 de juny)
94. Reial decret 1004/1999, d’11 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’execució de la legislació sobre productes farmacèutics (BOE núm. 155, de 30 de juny)
95. Reial decret 1005/1999, d’11 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de conservació de la naturalesa (BOE núm. 155, de 30 de juny)
96. Reial decret 1268/2001, de 29 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la gestió realitzada per l’Institut
Nacional d’Ocupació en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació (BOE núm. 291, de 5 de desembre)
97. Reial decret 1269/2001, de 29 de novembre, de modificació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pel Reial decret 2155/1996, de 27 de setembre, i pel Reial decret 618/1997, de 25 d’abril, en matèria
d’agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) (BOE núm. 291, de 5 de desembre)
98. Reial decret 1270/2001, de 29 de novembre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel Reial decret 1879/1997, de 12 de desembre, en matèria d’ensenyament no universitari
(professorat de religió) (BOE núm. 291, de 5 de desembre)
99. Reial decret 1271/2001, de 29 de novembre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel Reial decret 1077/1984, de 29 de febrer, en matèria de protecció a la dona (BOE núm. 291, de 5
de desembre)
100. Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de l’Institut
Nacional de la Salut (BOE núm. 311, de 28 de desembre)
101. Reial decret 952/2005, de 29 de juliol, sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears pel Reial decret 1270/2001, de 29 de novembre, en matèria d’ensenyament no universitari (professorat de religió)
(BOE núm. 185, de 4 d’agost)
102. Reial decret 953/2005, de 29 de juliol, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels mitjans personals adscrits a l’hospital
militar "General Mèdic Weyler i Laviña" de Palma de Mallorca (BOE núm. 185, de 4 d’agost)
103. Reial decret 954/2005, de 29 de juliol, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pel Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, en matèria d’ensenyament no universitari (institucions
penitenciàries) (BOE núm. 185, de 4 d’agost)
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104. Reial decret 1189/2006, de 13 d’octubre, sobre ampliació dels mitjans econòmics adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears pel Reial decret 621/1998, de 17 d’abril, en matèria de gestió de la formació professional ocupacional (BOE núm. 266, de 7
de novembre)
105. Reial decret 1190/2006, de 13 d’octubre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels mitjans adscrits a la gestió de les
prestacions sanitàries de l’assegurança escolar (BOE núm. 266, de 7 de novembre)
106. Reial decret 1731/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de la
Seguretat Social en matèria d’assistència i serveis socials encomanats a l’Institut Social de la Marina (BOE núm. 310, de 27 de desembre)
107. Reial decret 1732/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de la
Seguretat Social en matèria educativa, d’ocupació i formació professional ocupacional encomanats a l’Institut Social de la Marina
(BOE núm. 310, de 27 de desembre)
108. Reial decret 1733/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de la
Seguretat Social en matèria d’assistència sanitària encomanada a l’Institut Social de la Marina (BOE núm. 310, de 27 de desembre)
109. Reial decret 1043/2009, de 29 de juny, d’ampliació de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en matèria de conservació de la naturalesa (Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera) (BOE núm. 157,
de 30 de juny; correcció d’errades BOE núm. 160, de 3 de juliol)
110. Reial decret 674/2014, d’1 d’agost, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per diversos reials decrets de traspàs de funcions i serveis en matèria de sanitat, cultura i turisme (BOE núm. 191, de 7 d’agost)
111. Reial decret 749/2014, de 5 de setembre, sobre modificació i ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel Reial decret 2675/1983, de 25 d’agost, sobre traspàs de funcions i serveis, en matèria d’habitatge
rural (BOE núm. 221, d’11 de setembre)
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2. DE TRANSFERÈNCIES DE COMPETÈNCIES I TRASPASSOS DE FUNCIONS I DE SERVEIS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ALS CONSELLS INSULARS
A) Lleis d’atribució de competències derivades de l’EAIB de 1983
—

Llei 9/1990, de 27 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat (BOCAIB núm. 90, de 24
de juliol)

—

Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de règim local (BOCAIB núm. 155, de 23
de desembre)

—

Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’informació turística (BOCAIB núm. 155, de 23
de desembre)

—

Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social,
corresponents al Decret del Consell General Interinsular de 28 de juny de 1982 (BOCAIB núm. 159 ext., de 31 de desembre)

—

Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’inspecció tècnica de vehicles (BOCAIB
núm. 159 ext., de 31 de desembre)

—

Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural,
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports (BOCAIB núm. 159, de 29 de desembre)

—

Llei 8/1995, de dia 30 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics,
reguladora del procediment i de les infraccions i sancions (BOCAIB núm. 50, de 22 d’abril)

—

Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació
turística (BOCAIB núm. 158, de 21 de desembre)

—

Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors
(BOCAIB núm. 157 ext., de 20 de desembre)

—

Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de
transports terrestres (BOCAIB núm. 166, de 31 de desembre)

—

Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’espectacles públics
i activitats recreatives (BOCAIB núm. 49, de 20 d’abril)

—

Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania (BOCAIB núm. 51, de 24 d’abril)

—

Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori (BOIB núm. 32, de 15 de març)

—

Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(BOIB núm. 135, de 10 de novembre)
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—

Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins (BOIB núm. 153, de 22
de desembre)

—

Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure
(BOIB núm. 184, de 23 de desembre)

B) Traspassos de funcions i serveis en matèries de competències pròpies dels CI i acords complementaris, després de la reforma de l’EAIB de 2007
(article 70)
—

Decret 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes (BOIB núm. 95, de 24 de juny)

—

Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d’activitats catalogades (BOIB núm. 116, de 7 d’agost)

—

Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i
de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial (BOIB núm. 142, de 30 de setembre)

—

Resolució del conseller de Presidència de dia 24 de setembre de 2010 per la qual s’ordena la publicació dels acords complementaris
números 1, 2 i 3 a l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes
institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació,
vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatius, respectivament, a la gestió administrativa de personal,
a la col·laboració tècnica i material entre l’Administració autonòmica i el Consell Insular de Mallorca i a la col·laboració tècnica i material entre
les administracions autonòmica i insulars (BOIB núm. 142, de 30 de setembre)

—

Decret 2/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans econòmics i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de
Menorca mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania (finançament dels costs vinculats al traspàs al Consell Insular de Menorca de determinats
mitjans personals i materials de Serveis de Millora Agrària, SA, ubicats a l’illa de Menorca, per a la realització de tasques de vigilància
pesquera, de promoció de la qualitat dels productes agroalimentaris, com també de seguiment de les produccions agràries i pesqueres)
(BOIB núm. 9, de 18 de gener)

—

Resolució del conseller de Presidència de 25 de gener de 2011 per la qual s’ordena la publicació del conveni entre el Consell Insular de
Menorca i Serveis de Millora Agrària, SA, sobre traspàs de mitjans per al desenvolupament de determinades funcions agràries i pesqueres en
el marc de la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania (BOIB núm. 14, de 29 de gener)
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—

Decret 3/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions i els serveis inherents a les competències que al seu
moment foren traspassades a l’extint Consell Insular d’Eivissa i Formentera per la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania, la titularitat i l’exercici de les quals
assumeix avui, també per mandat legal, el Consell Insular de Formentera, en l’àmbit territorial d’aquesta illa, des del moment de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (finançament dels costs vinculats a l’execució de programes d’assistència i assessorament
tècnic i capacitació del sector agrari, com també de promoció, seguiment i protecció territorial dels productes agroalimentaris, a l’illa de
Formentera) (BOIB núm. 9, de 18 de gener)

—

Decret 4/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular d’Eivissa
mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania (finançament dels costs vinculats al traspàs al Consell Insular d’Eivissa de determinats mitjans
personals de Serveis de Millora Agrària, SA, ubicats a l’illa d’Eivissa, per a la realització de tasques de promoció de la qualitat dels productes
agroalimentaris, com també el seguiment de les produccions agràries) (BOIB núm. 9, de 18 de gener)

—

Resolució del conseller de Presidència de 25 de gener de 2011 per la qual s’ordena la publicació del conveni entre el Consell Insular d’Eivissa i
Serveis de Millora Agrària, SA, sobre traspàs de mitjans per al desenvolupament de determinades funcions agràries i pesqueres en el marc de
la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania (BOIB núm. 14, de 29 de gener)

—

Decret 12/2015, de 20 de març, sobre el traspàs al Consell Insular de Menorca de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
promoció turística corresponents al Centre de Formació del Llatzeret de Maó (BOIB núm. 40, de 21 de març)

—

Decret 45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al Consell Insular d’Eivissa de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció
turística (BOIB núm. 77, de 23 de maig)

—

Decret 56/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(finançament de les despeses derivades del funcionament del servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat en
els centres especials d’ocupació) (BOIB núm. 153, de 16 de desembre)

—

Decret 57/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja
traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i
dels serveis de promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca)
(BOIB núm. 153, de 16 de desembre; correcció d’errades BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)
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—

Decret 58/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja
traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms,
de Palma) (BOIB núm. 153, de 16 de desembre; correcció d’errades BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)

—

Decret 59/2017 de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de
Formentera mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
seguretat social (finançament dels costs vinculats al manteniment i al funcionament de places per a gent gran que tengui reconeguda la
situació de dependència a centres residencials i centres d’estades diürnes de titularitat o gestió pública de la institució insular, que formen
part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència) (BOIB núm. 157, de 23 de desembre)

—

Decret 60/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(finançament dels costs vinculats a la concertació de reserva i ocupació de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de
dependència en centres residencials i centres d’estades diürnes d’àmbit insular i de gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència) (BOIB núm. 157, de 23 de desembre)

—

Decret 61/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Menorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(finançament dels costs vinculats al manteniment i al funcionament de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de
dependència a centres residencials i centres d’estades diürnes de titularitat o gestió pública de la institució insular, que formen part de la
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència) (BOIB núm. 157, de 23 de desembre)

—

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, de 28 de desembre de 2017, per la qual es publica el
conveni entre el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les
Illes Balears sobre el traspàs de determinats mitjans personals, com també materials i d’altra naturalesa, d’aquesta fundació pública a la
institució insular per a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de
Palma (BOIB núm. 161, de 30 de desembre)

—

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, de 28 de desembre de 2017, per la qual es publica el
conveni entre el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les
Illes Balears sobre el traspàs de determinats mitjans personals, com també materials d’aquesta fundació pública a la institució insular per a la
gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de
l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca (BOIB núm. 161, de 30 de desembre)

—

Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de promoció turística, i d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell
Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig (BOIB núm. 37, de 24 de març)
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—

Resolució de la consellera de Presidència de 23 de març de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2 de
l’Acord de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció
turística, i d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel
Decret 45/2015, de 22 de maig, relatiu al règim de finançament específic pel que fa a l’any 2018 (BOIB núm. 37, de 24 de març)

—

Resolució de la consellera de Presidència de 23 de març de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 3 de
l’Acord de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció
turística, i d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel
Decret 45/2015, de 22 de maig (BOIB núm. 37, de 24 de març)

—

Resolució de 27 de març de 2018 del secretari general de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per la qual es disposa la publicació del
Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i l’Agència de Turisme de les Illes Balears sobre el traspàs de determinats mitjans personals
d’aquesta entitat pública empresarial a la institució insular per a l’exercici de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquest Consell Insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria de promoció turística (BOIB núm. 39,
de 29 de març)

—

Resolució de la consellera de Presidència d’1 d’agost de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2 de l’Acord
de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que
actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 96, de 4
d’agost)

—

Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure
(BOIB núm. 96, de 4 d’agost)

—

Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 26 de setembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació del Conveni entre el
Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear de la Joventut sobre el traspàs de determinats mitjans personals d’aquesta entitat pública
empresarial a la institució insular per a l’exercici de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell Insular
que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 120, de 29 de setembre)

—

Resolució de la consellera de Presidència de 28 de setembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació del certificat acreditatiu de les
correccions i les rectificacions efectuades en la relació número 1 de l’annex del Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure, com també el corresponent trasllat del certificat esmentat als òrgans
pertinents de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars (BOIB núm. 120, de 29 de setembre)
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—

Decret 46/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de
gènere i dona (BOIB núm. 160, de 22 de desembre)

—

Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2
de l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars
que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona
(BOIB núm. 160, de 22 de desembre)

—

Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 3
de l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars
que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona
(BOIB núm. 160, de 22 de desembre)

—

Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 4
de l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars
que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona
(BOIB núm. 160, de 22 de desembre)

—

Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques
LGTBI (BOIB núm. 160, de 22 de desembre)

—

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, de 28 de desembre de 2018, per la qual es publica el
Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel sobre el traspàs de determinats mitjans personals,
com també materials i d’altra naturalesa, d’aquesta fundació pública a la institució insular per a la gestió i el manteniment de la funcionalitat
operativa del casal de dones maltractades per la violència de gènere (BOIB núm. 163, de 29 de desembre)
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3. DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ALS CONSELLS INSULARS (ARTICLE 71 EAIB)
—

Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora,
exerceix ara l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu
Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal (BOIB núm. 48, de 2 d’abril)

—

Llei 2/2019, de 31 de gener, de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora,
exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca (BOIB núm. 15, de 2
de febrer)
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