NOTA D’ACTUALITZACIÓ
Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals (I)
Des de la 2a edició (desembre 2009) d’aquesta obra algunes disposicions s’han vist afectades per diversos canvis legislatius, i se n’han aprovat d’altres
que cal tenir en compte. En conseqüència, convé manejar aquesta obra tenint present les dades següents:

Parlament
§2 El Reglament del Parlament de les Illes Balears, de 4 de juny de 1986, ha estat objecte de reforma, de la qual en resulta el Reglament del Parlament
de les Illes Balears de 15 de març de 2011 (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril; BOIB núm. 68, de 7 de maig). Posteriorment, aquest Reglament ha estat
modificat, afegint un nou apartat, 2 bis, a l’article 21 (BOIB núm. 58, de 21 d’abril de 2015).
§3 La Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, ha estat modificada per la Llei 4/2018, de 12 de juny
(BOIB núm. 77, de 23 de juny de 2018).
Govern
§4 La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, ha estat modificada en alguns articles per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de
modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior (BOIB núm. 171, de 25 de novembre); per la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del
bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril), i per la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 28 de març).
Òrgans de consulta
§6 La Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, ha estat modificada per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 (BOIB núm. 195, de 29 de desembre).
§7 La Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, ha estat derogada per la Llei 5/2010, de 16 de juny (BOIB núm. 94, de 22 de
juny).
§8 La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, ha estat modificada per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012 (BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre). Posteriorment, la Llei
16/2012, de 27 de desembre, va suspendre la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu
funcionament (BOIB núm. 195, de 29 de desembre). Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 es deixen sense efecte les suspensions
de la Llei 16/2012, de 27 de desembre (BOIB núm. 54, de 30 d’abril).
►Cal tenir en compte la Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 19 de juny).
Publicitat institucional
►Cal tenir en compte la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears (BOIB núm. 183, de 16 de desembre).
Dret civil
§11 El Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, ha estat modificat
per la Llei 7/2017, de 3 d’agost (BOIB núm. 96, de 5 d’agost).
Administració autonòmica
§13 La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat modificada per la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 29 de juliol); per la Llei
12/2010, de 12 de novembre, esmentada; per la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible (BOIB núm. 91,
de 23 de juny); per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21 de juliol); per la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (vacatio
legis fins a l’1 de gener de 2017, excepte els articles 146 i 147 que despleguen efectes des de la seva publicació en el BOIB núm. 8, de 15 de gener); per la
Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (BOIB núm. 189 Ext., de 30 de
desembre), i per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOIB núm.
18, de 6 de febrer).
►Cal tenir en compte la Llei 4/2011, de 31 de març, esmentada.
§14 La Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat
derogada per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, esmentada anteriorment.
Incompatibilitats
§16 La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
ha estat modificada en alguns articles per la Llei 4/2011, de 31 de març, esmentada, i per la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (BOIB núm. 157, de 15 de desembre).
Patrimoni
§18 La Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat modificada per la Llei 9/2011, de 23 de
desembre i per la Llei 7/2012, de 13 de juny, ambdues esmentades; per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre), i per la Llei 7/2017, de 3 d’agost, esmentada anteriorment.
Foment
§19 El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, ha estat modificat per la Llei 9/2011, de
23 de desembre i per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentades anteriorment; per la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre); per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada
anteriorment; per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB
núm. 160 Ext., de 29 de desembre); per la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 19
d’abril), i per la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig).
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Consells insulars
§20 La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’ha vist afectada per la STC 132/2012, de 19 de juny (BOE núm. 163, de 9 de juliol).
Municipis i altres entitats
§21 La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, ha estat modificada per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, per
la Llei 9/2011, de 23 de desembre i per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentades anteriorment; per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 30 de juliol; correcció d’errades BOIB núm. 127, de 14 de setembre); per la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB núm. 43, de 29 de març; correcció d’errades BOIB núm. 80, de 12 de juny); pel Decret llei 1/2017, de
13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB
núm. 6, de 14 de gener); per la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, per introduir mesures de transparència i participació (BOIB núm. 85, de 13 de juliol); per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada
anteriorment, i per la Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de
turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza
el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos (BOIB núm. 78, de 26 de juny).
§22 La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, ha estat modificada per la Llei 6/2012, de 6 de juny (BOIB núm. 85, de 14 de juny) i per
la Llei 15/2016, de 2 de desembre (BOIB núm. 155, de 10 de desembre).
Es pot consultar a la Intranet corporativa i al web de l’IEA el text en PDF de Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals (II) que agrupa una vintena de
disposicions i conté un índex analític acumulat amb les veus dels dos volums de l’obra.
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