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LLEI ORGÀNICA 2/1983, de 25 de febrer,
d’Estatut d’autonomia per a les Illes Balears.
(«BOE» 51, d’1-3-1983.)
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
Les illes Balears, exercint el dret a l’autonomia que
reconeix la Constitució espanyola, manifesten la seva
voluntat de constituir-se en comunitat autònoma, que es
regula i s’ordena segons aquest Estatut.
En aquesta hora històrica en què Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera inicien el procés cap a la institucionalització de l’autogovern, reten homenatge a tots els seus
fills que al llarg del temps han treballat per mantenir la
identitat del nostre poble.
L’Estatut d’autonomia es fonamenta en el principi de
cooperació entre els pobles que formen la comunitat insular, per vies de solidaritat, aproximació i respecte mutu
que fan possible una vida col·lectiva en harmonia i progrés.
El poble de les illes Balears, a través del seu Estatut,
proclama com a valors suprems del seu autogovern el sistema democràtic que s’inspira en la llibertat, la justícia, la
igualtat i la defensa dels drets humans, així com la solidaritat entre tots els pobles d’Espanya.
Per fer realitat el dret d’autonomia de les illes Balears
en el marc de la Constitució, els parlamentaris i els consellers proposen a les Corts Generals, per a la seva aprovació corresponent, l’Estatut d’autonomia següent:

TÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article primer.
El poble de les illes Balears, com a expressió de la
seva identitat històrica i dins de la unitat de la nació espanyola, es constitueix en comunitat autònoma, per accedir
a l’autogovern, d’acord amb els principis i en el marc de la
Constitució i del present Estatut, que és la seva norma
institucional bàsica.
La seva denominació és «Comunitat Autònoma de les
Illes Balears».
Article segon.
El territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el format pel de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa, Formentera i Cabrera i altres illes menors adjacents.
Article tercer.
La llengua catalana, pròpia de les illes Balears, té juntament amb la castellana el caràcter d’idioma oficial, i tothom té el dret de conèixer-la i fer-la servir. Ningú pot ser
discriminat per raó de l’idioma.
Article quart.
1. La bandera de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, integrada per símbols distintius legitimats històricament, està constituïda per quatre barres vermelles
horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la
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part superior esquerra de fons morat i amb un castell
blanc de cinc torres enmig.
2. Cada illa pot tenir la seva bandera i els símbols
distintius propis, per acord del consell insular respectiu.
Article cinquè.
1. La Comunitat Autònoma articula la seva organització territorial en illes i municipis. Les institucions de
govern de les illes són els consells insulars, i les dels
municipis, els ajuntaments.
2. Aquesta organització ha de ser regulada, en el
marc de la legislació bàsica de l’Estat, per una llei del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el present Estatut
i els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, delegació i coordinació entre els organismes administratius i autonomia en els seus àmbits respectius.
Article sisè.
1. Als efectes del present Estatut, tenen la condició
política de ciutadans de la Comunitat Autònoma els espanyols que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis
de les illes Balears.
2. Els estrangers que, tenint veïnatge en qualsevol
dels municipis de les illes Balears, adquireixin la nacionalitat espanyola estan subjectes al dret civil especial de les
illes Balears mentre mantinguin aquest veïnatge i excepte
en el cas que manifestin la seva voluntat en sentit contrari.
Article setè.
Les normes i disposicions dels poders públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu dret civil
especial tenen eficàcia territorial, sense perjudici de les
excepcions que es puguin establir en cada matèria i de les
situacions que s’hagin de regir per l’estatut personal o per
altres normes extraterritorials.
Article vuitè.
1. Les comunitats balears establertes fora del territori de la Comunitat Autònoma poden sol·licitar com a tals
el reconeixement de la seva personalitat d’origen, entesa
com el dret a col·laborar en la vida social i cultural de les
illes i compartir-la. Una llei del Parlament de les Illes Balears ha de regular, sense perjudici de les competències de
l’Estat, l’abast i el contingut d’aquest reconeixement, que
en cap cas implica la concessió de drets polítics.
2. La Comunitat Autònoma pot sol·licitar a l’Estat
espanyol que, per facilitar la disposició anterior, signi, si
s’escau, els tractats internacionals pertinents.
Article novè.
Les institucions d’autogovern, en compliment de les
finalitats que els són pròpies, han de promoure la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés socioeconòmic entre
tots els ciutadans de les illes Balears, com a principis de la
Constitució, així com la seva participació en la vida política, cultural, econòmica i social. També han d’inspirar la
seva funció de poder públic en el sentit de consolidar i
desenvolupar les característiques comunes de nacionalitat dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com les peculiaritats de cadascuna d’aquestes,
com a vincle de solidaritat entre totes les illes.
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TÍTOL II
De les competències de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Article deu.
Correspon a la Comunitat Autònoma la competència
exclusiva en les matèries següents:
1. Organització, règim i funcionament de les seves
institucions d’autogovern en el marc del present Estatut.
2. Alteracions dels termes municipals compresos en
el seu territori i, en general, les funcions que corresponen
a l’Administració de l’Estat sobre les corporacions locals,
la transferència de les quals autoritzi la legislació sobre
règim local.
3. Ordenació del territori, incloent-hi el litoral, urbanisme i habitatge.
4. Obres públiques en el territori de la Comunitat
Autònoma que no siguin d’interès general de l’Estat.
5. Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport realitzat per aquests mitjans, per cable i per canonada. Transport marítim interinsular, sense perjudici de les competències de l’Estat en matèria de defensa nacional en
l’ordenació del mar territorial i zona econòmica, els ports
de refugi, ports, aeroports i heliports esportius i, en general, els que no exerceixin activitats comercials.
6. Règim d’aigües i aprofitaments hidràulics, canals i
regadius. Aigües minerals i termals.
7. Forests i aprofitaments forestals, vies pecuàries i
pastures.
8. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació
general de l’economia.
9. Foment i promoció del turisme. Ordenació del
turisme en el seu àmbit territorial.
10. Promoció de l’esport i de l’adequada utilització
de l’oci, casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les esportivobenèfiques.
11. Joventut i tercera edat.
12. Assistència i beneficència socials, sanitat i higiene.
13. Artesania.
14. Vigilància i protecció dels seus edificis i instal·
lacions. La coordinació i altres facultats, en relació amb
les policies locals en els termes que estableixi una llei
orgànica.
15. Estadístiques de la Comunitat Autònoma per als
seus propis fins i competències, en coordinació amb les
de l’Estat.
16. Fires i mercats interiors.
17. Foment del desenvolupament econòmic dins del
territori de la Comunitat Autònoma, d’acord amb les bases
i la coordinació general de l’activitat econòmica.
18. Pesca i activitats recreatives en aigües interiors,
cria i recollida de marisc, aqüicultura i caça.
19. Arxius, museus, biblioteques, conservatoris de
música i institucions similars que no siguin de titularitat
estatal.
20. Patrimoni monumental, cultural, històric i paisatgístic d’interès per a la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que disposa l’article 149, 1, 28, de la Constitució.
21. El foment de la cultura, de la recerca i de l’ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma.
22. Conservació, modificació i desenvolupament
dels drets civils especials de la Comunitat Autònoma.
23. Ordenació de la hisenda de la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableix aquest Estatut.
24. Així mateix, qualssevol altres competències no
especificades en aquest article que prevegi l’article 148 de
la Constitució.

14

En l’exercici d’aquestes competències, correspon a la
Comunitat Autònoma la potestat legislativa, la potestat
reglamentària i la funció executiva.
Article onze.
En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, en els termes que aquesta estableixi, correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament
legislatiu i l’execució de les matèries següents:
1. Règim jurídic i de responsabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’Administració local,
de conformitat amb el que disposa l’apartat 1, 18, article
149, de la Constitució.
2. Les normes processals i de dret administratiu derivades de les peculiaritats del dret substantiu de les illes
Balears o de les especials de l’organització de la Comunitat Autònoma.
3. Règim estatutari dels funcionaris de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de la seva Administració
local de conformitat amb les bases contingudes en la
legislació de l’Estat en aquesta matèria.
4. Institucions de crèdit cooperatiu públic i territorial,
i caixes d’estalvis.
5. Normes addicionals de protecció del medi ambient, espais naturals protegits. Ecologia.
6. Ordenació de la pesca marítima.
7. Coordinació hospitalària inclosa la de la Seguretat
Social.
8. Denominacions d’origen.
9. Contractes i concessions administratives en l’àmbit substantiu de competències de la Comunitat Autònoma.
10. L’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, sense perjudici de l’article 27 de la Constitució, lleis orgàniques que el despleguin, de les facultats que atribueix a l’Estat l’article 149, 1,
30, d’aquesta i de l’alta inspecció necessària per al seu
compliment i garantia.
11. Centres de contractació i terminals de càrrega en
matèria de transport.
12. Corresponen a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears el desplegament i l’execució dins del seu territori dels plans estatals per a la implantació o reestructuració de sectors industrials, així com de programes per a
àrees definides.
13. Ordenació i planificació de l’activitat econòmica
de les illes Balears, en l’exercici de les competències assumides en el marc d’aquest Estatut.
14. Cooperatives i mutualitats no integrades a la
Seguretat Social, sempre que no tinguin un àmbit extraterritorial, i sense perjudici de la legislació general en
matèria civil, social o mercantil.
Article dotze.
Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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 les matèries següents:
1. Execució, dins del seu territori, dels tractats internacionals que afectin les matèries pròpies de les competències de la Comunitat Autònoma.
2. Expropiació forçosa.
3. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i, en especial, abocadors industrials i contaminants de
l’atmosfera, així com de les aigües interiors i litorals.
4. Gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal d’interès per a la Comunitat Autònoma, situats
en el seu àmbit territorial.
5. Serveis de la Seguretat Social i gestió del seu
règim econòmic.
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6. Defensa del consumidor.
7. Legislació laboral de l’Estat.
8. Indústria.
9. Ordenació del transport de viatgers i mercaderies
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma.
10. Protecció civil.
11. Salvament marítim.
Article tretze.
1. La Comunitat Autònoma té competència exclusiva
respecte a la protecció i el foment de la cultura autòctona,
llegat històric de les illes Balears.
2. En el desenvolupament d’aquesta competència
pot crear els organismes adequats.
Article catorze.
La Comunitat Autònoma té competència exclusiva, en
harmonia amb els plans d’estudi estatals, per a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears,
d’acord amb la tradició literària autòctona. La seva normalització és un objectiu dels poders públics de la Comunitat Autònoma. Les modalitats insulars del català han de
ser objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de l’idioma.
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Primer.–Transcorreguts els cinc anys previstos a l’apartat 2 de l’article 148 de la Constitució, amb l’acord previ
del Parlament de les Illes Balears adoptat per majoria
absoluta i mitjançant una llei orgànica aprovada per les
Corts Generals, segons el que preveu l’apartat 3 de l’article 147 de la Constitució.
Segon.–A través dels procediments establerts en els
números 1 i 2 de l’article 150 de la Constitució, o bé a iniciativa del Parlament de les Illes Balears, del Govern de la
nació, del Congrés dels Diputats o del Senat.
Article disset.
En matèria de prestació i gestió de serveis propis de la
Comunitat Autònoma, aquesta pot subscriure convenis
amb altres comunitats autònomes. Aquests acords han de
ser adoptats pel Parlament i comunicats a les Corts Generals, i entren en vigor al cap de seixanta dies de l’esmentada comunicació, llevat que aquestes, dins el termini
esmentat, estimin que es tracta d’un acord de cooperació,
segons el que disposa l’apartat 2 de l’article 145 de la
Constitució.
La Comunitat Autònoma també pot establir acords de
cooperació amb altres comunitats autònomes, amb l’autorització prèvia de les Corts Generals

TÍTOL III

Article quinze.
1. En el marc de les normes bàsiques de l’Estat, correspon a la Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució del règim de radiodifusió i televisió en els
termes i els casos que estableix la Llei que regula l’Estatut
jurídic de la ràdio i la televisió.
2. Igualment li correspon, en el marc de les normes
bàsiques de l’Estat, el desplegament legislatiu i l’execució
del règim de premsa i, en general, de tots els mitjans de
comunicació social.
En els termes establerts en els apartats anteriors
d’aquest article, la Comunitat Autònoma pot regular, crear
i mantenir la seva pròpia televisió, ràdio i premsa.
Article setze.

De les institucions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Article divuit.
1. L’organització institucional autonòmica està integrada pel Parlament, el Govern i el president de la Comunitat Autònoma.
2. Als consells insulars els correspon el govern i l’administració de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa,
Formentera i les seves illes adjacents. Aquests tres consells s’han de constituir en els termes i amb les competències que resultin de la Constitució i d’aquest Estatut.

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears també
exerceix competències en les matèries següents:

CAPÍTOL PRIMER

a) Fundacions domiciliades en el territori de la Comunitat Autònoma o que hi exerceixin les activitats pròpies
del seu objecte.
b) Ordenació de les institucions financeres d’acord
amb les lleis de bases i coordinació general de l’Estat.
c) Cambres agràries; cambres de la propietat; graners comunals; cambres de comerç, indústria i navegació;
confraries de pescadors.
d) Servei meteorològic de les Balears, instal·lacions i
experiències amb incidents sobre les condicions climatològiques.
e) Institucions públiques de protecció i tutela de
menors.
f) Ordenació farmacèutica.
g) Col·legis professionals i exercici de professions
titulades.
h) Publicitat.
i) Fires internacionals.
j) Espectacles.

Del Parlament

2. L’assumpció de competències previstes a l’apartat
anterior, així com aquelles altres que, regulades en aquest
Estatut, estiguin incloses en l’àmbit de l’article 149 de la
Constitució, s’ha de fer per un dels procediments
següents:

Article dinou.
1. El Parlament representa el poble de les illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Comunitat Autònoma, controla l’acció de govern
i exerceix totes les competències que li són atribuïdes per
aquest Estatut, les lleis de l’Estat i les del mateix Parlament.
2. El Parlament és inviolable i només pot ser dissolt
en el cas que preveu l’apartat 5 de l’article 31 del present
Estatut.
3. La seu del Parlament de les Illes radica a la ciutat
de Palma de Mallorca.
Article vint.
1. El Parlament està format pels diputats del territori
autònom, elegits per sufragi universal, igual, directe i
secret, mitjançant un sistema de representació proporcional que asseguri una adequada representació de totes les
zones del territori.
2. La durada del mandat dels diputats és de quatre
anys.
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3. Una llei del Parlament aprovada per majoria absoluta ha de regular el total de diputats que l’han d’integrar,
els districtes electorals i el nombre de diputats que a
cadascun d’aquests li ha de correspondre elegir.
Article vint-i-u.
Poden ser elegits diputats del Parlament els ciutadans
espanyols residents a les illes Balears i inscrits en el seu
cens electoral, sempre que siguin majors d’edat i es trobin en ple exercici dels seus drets civils i polítics.
Article vint-i-dos.
Són electors tots els ciutadans espanyols majors
d’edat que figurin en el cens electoral de les illes Balears.
Article vint-i-tres.
1. Els diputats del Parlament de les Illes Balears no
estan vinculats per cap mandat imperatiu i gaudeixen,
fins i tot després d’haver cessat en el seu mandat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades en els actes parlamentaris i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec.
Durant el seu mandat no poden ser retinguts, excepte en
cas de delicte flagrant, i li correspon decidir, en tot cas,
sobre la seva inculpació, empresonament, processament
i enjudiciament al Tribunal de Justícia de les Illes Balears.
Fora de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, la
responsabilitat penal és exigible en els mateixos termes
davant la Sala Penal del Tribunal Suprem
2. Els diputats no perceben cap retribució fixa pel
seu càrrec representatiu, sinó únicament les dietes que es
determinin per l’exercici del càrrec.
Article vint-i-quatre.
1. El Parlament té un president, una mesa i una diputació permanent.
2. El Parlament funciona en Ple i en comissions. Les
comissions permanents poden elaborar i aprovar lleis per
delegació expressa del Ple, sense perjudici de la facultat
d’aquest per reclamar el debat i l’aprovació en qualsevol
moment del procés legislatiu.
3. El Parlament pot crear comissions especials d’investigació.
4. El Parlament es reuneix durant quatre mesos a
l’any, en dos períodes de sessions compresos entre el
setembre i el desembre el primer, i entre el febrer i el juny
el segon.
A petició del Govern, de la Diputació Permanent o de
la cinquena part dels diputats, el Parlament es pot reunir
en sessió extraordinària, que es clausura quan s’exhaureix l’ordre del dia determinat per al qual va ser convocat.
5. Els acords tant en el Ple com en les comissions,
per ser vàlids, han de ser adoptats en reunions reglamentàries amb l’assistència de la majoria dels seus components i per aprovació de la majoria dels presents, excepte
en els casos en què la Llei o el Reglament exigeixin un
quòrum més elevat.
6. Per a l’aprovació dels pressupostos de les lleis que
afectin els consells insulars, de la modificació de l’Estatut
i en qualsevol altre supòsit en què la llei o el Reglament
ho requereixin, és necessari que la majoria suficient s’assoleixi, a més, pel vot favorable, computat en forma separada, dels parlamentaris que representin, almenys, dues
illes diferents.
7. El Parlament ha d’establir el seu propi Reglament,
en el qual, sense desvirtuar les normes anteriors, se’n
reguli la composició, el període de sessions, el règim i el
lloc de reunions, les formes d’elecció, la informació de
grups parlamentaris i la seva intervenció en el procés
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legislatiu, les funcions de la Junta de Portaveus i altres
qüestions necessàries o pertinents per al seu bon funcionament.
L’aprovació i la reforma del Reglament requereix la
majoria absoluta dels components del Parlament.
Article vint-i-cinc.
1. El Parlament elegeix la Diputació Permanent, en la
qual estan representats tots els grups parlamentaris, proporcionalment a la seva respectiva importància numèrica.
Està presidida per qui ho és del Parlament.
2. La Diputació Permanent té com a funció vetllar pel
poder del Parlament quan aquest no estigui reunit, hagi
estat dissolt o hagi expirat el seu mandat. En aquests dos
últims casos segueix exercint les seves funcions fins que
es constitueixi el nou Parlament, al qual ha de retre comptes de la seva gestió.
Article vint-i-sis.
1. La iniciativa per a l’exercici de la potestat legislativa correspon als diputats i al Govern de les illes.
2. Els consells insulars poden sol·licitar al Govern
l’adopció d’un projecte de llei o remetre a la Mesa del Parlament una proposició de llei, i delegar davant d’aquesta
cambra un màxim de tres membres encarregats de la
seva defensa.
3. El Parlament només pot prendre en consideració
la iniciativa dels consells insulars si és avalada per una
quarta part del total dels diputats o per un grup parlamentari, tot això d’acord amb les disposicions contingudes en
el Reglament.
4. La iniciativa popular s’ha d’exercir en la forma i
les condicions que estableixi la llei.
Article vint-i-set.
1. El Parlament, mitjançant l’elaboració i aprovació
de lleis, exerceix la potestat legislativa. El Parlament pot
delegar en el Govern de les illes Balears la potestat de
dictar normes amb categoria de llei en els mateixos termes i supòsits de delegació previstos en els articles 82, 83
i 84 de la Constitució.
2. Les lleis del Parlament les promulga en nom del
Rei el president de la Comunitat Autònoma, el qual n’ordena la publicació en el «Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears», en el termini dels quinze
dies següents a la seva aprovació, així com en el «Butlletí
Oficial de l’Estat». Als efectes de la seva vigència, regeix la
data de publicació en el «Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma». La versió oficial castellana és la que transmet
la presidència de la Comunitat Autònoma.
Article vint-i-vuit.
Correspon al Parlament:
1. Designar el senador o els senadors que han de
representar la Comunitat en el Senat, d’acord amb el que
estableix l’article 69, 5, de la Constitució. El designat o els
designats han de ser diputats del Parlament de la Comunitat i cessen en el càrrec quan cessin com a diputats o
quan, d’acord amb la Constitució, els correspongui.
2. Elaborar proposicions de llei, presentar-les a la
Mesa del Congrés dels Diputats de la nació i nomenar un
màxim de tres diputats encarregats de defensar-les, de
conformitat amb el que permet l’article 87, 2 de la Constitució.
3. Sol·licitar al Govern l’adopció d’un projecte de
llei.
4. Interposar el recurs d’inconstitucionalitat davant
el Tribunal Constitucional, en els casos previstos a la legislació vigent.
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5. Fixar les previsions d’índole política, social i econòmica que, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de
l’article 131 de la Constitució, s’hagin d’adoptar per a l’elaboració dels projectes de planificació.
6. Aprovar i decidir transferències o delegacions de
competències a favor dels consells insulars i altres ens
locals de la Comunitat Autònoma.
7. Examinar i aprovar els comptes de la Comunitat
Autònoma, sense perjudici del control que pugui correspondre a altres organismes de l’Estat o de la Comunitat
Autònoma.
Article vint-i-nou.
El Parlament, mitjançant una llei, pot crear una institució similar a la prevista a l’article 54 de la Constitució per
a la defensa dels drets i els deures fonamentals, així com
per supervisar i investigar les activitats de l’Administració
de la Comunitat Autònoma. Aquesta institució ha d’actuar
en coordinació i cooperació amb el defensor del poble.
Article trenta.
El Parlament s’ha de constituir en un termini màxim
de trenta dies després de la celebració de les eleccions.
CAPÍTOL II
Del president
Article trenta-u.
1. El president de la Comunitat Autònoma és elegit
pel Parlament de les Illes Balears entre els seus membres
i és nomenat pel Rei.
2. El candidat proposat ha de presentar al Parlament
el programa polític del Govern que pretengui formar i ha
de sol·licitar, amb el debat previ, la confiança d’aquell.
3. Si el Parlament, pel vot de la majoria absoluta dels
seus membres, atorga la seva confiança al candidat, ha de
ser nomenat president segons el que preveu l’apartat 1
d’aquest mateix article.
Si no s’assoleix la majoria, s’ha de sotmetre la mateixa
proposta a nova votació quaranta-vuit hores després de
l’anterior i la confiança ha de ser atorgada per majoria
simple.
4. Si en les votacions no s’atorga la confiança del
Parlament, s’han de tramitar successives propostes en la
forma prevista en els apartats anteriors.
5. En el cas que hagin transcorregut seixanta dies a
partir de la primera votació per a la investidura sense que
cap candidat obtingui la confiança del Parlament, aquest
queda dissolt, i s’ha de procedir a la convocatòria de noves
eleccions. El mandat del nou Parlament dura en tot cas fins
a la data en què hagi de concloure el de l’anterior.
Article trenta-dos.
1. El president de la Comunitat Autònoma nomena
els membres que han de formar el Govern; dirigeix i coordina l’acció del Govern i té la més alta representació de la
Comunitat Autònoma, així com l’ordinària de l’Estat a les
illes Balears.
2. El president pot delegar temporalment funcions
executives i de coordinació en algun dels membres del
Govern.
3. El president de la Comunitat Autònoma, amb la
deliberació prèvia del Govern, pot plantejar davant del
Parlament la qüestió de confiança sobre el seu programa
o sobre una declaració de política general. La confiança
s’entén atorgada quan hi voti a favor la majoria simple.
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Si el Parlament nega la seva confiança, el president de
la Comunitat Autònoma ha de presentar la dimissió davant
el Parlament, el president del qual ha de convocar, en el
termini màxim de quinze dies, la sessió plenària per a
l’elecció d’un nou president de la Comunitat Autònoma
d’acord amb el procediment que preveu el present Estatut.
4. El president és políticament responsable davant
del Parlament, que pot exigir la responsabilitat del Govern
de les illes Balears, mitjançant l’adopció, per majoria
absoluta, de la moció de censura proposada com a mínim
per un 15 per 100 dels diputats i que ha d’incloure un candidat a la Presidència.
5. Si la moció de censura no és aprovada, els que
l’hagin signat no poden presentar-ne cap altra durant el
mateix període de sessions. Si és aprovada, el president i
el seu Govern cessen en les seves funcions i el candidat
que s’hagi inclòs és nomenat president de la Comunitat
Autònoma pel Rei.
6. La responsabilitat penal del president de la Comunitat Autònoma és exigible en els mateixos termes que els
que s’assenyalen per als diputats del Parlament de les
Illes Balears.
7. Una llei del Parlament, aprovada per majoria absoluta, ha de determinar la forma d’elecció del president, el
seu Estatut personal i altres atribucions que li són pròpies.
8. En cas d’absència o malaltia del president de la
Comunitat Autònoma, té la representació de les illes Balears el president del Parlament, sense perjudici que el
Govern estigui interinament presidit per un dels seus
membres designats pel president de la Comunitat Autònoma.
9. El president de la Comunitat Autònoma no pot tenir
cap altre càrrec públic dins l’àmbit de les illes Balears.
CAPÍTOL III
Del Govern
Article trenta-tres.
1. El Govern de la Comunitat Autònoma és un organisme col·legiat amb funcions executives i administratives.
2. El Govern està compost pel president, el vicepresident, si s’escau, i els consellers. El nombre de consellers
amb responsabilitat executiva no ha d’excedir els deu.
3. Una llei del Parlament, aprovada per majoria absoluta, ha d’establir l’organització del Govern, les atribucions i l’Estatut personal de cadascun dels seus components.
4. El Govern respon en forma solidària davant el Parlament, sense perjudici de la responsabilitat directa de
cadascun dels seus membres per la seva gestió.
5. La responsabilitat penal dels membres del Govern
és exigible en els mateixos termes que s’estableixin per
als diputats del Parlament.
6. La seu del Govern és la ciutat de Palma de Mallorca,
però es pot reunir en qualsevol lloc del territori de la
Comunitat Autònoma, prèvia convocatòria.
7. El Govern pot establir organismes, serveis i dependències en qualsevol de les illes, d’acord amb el que estableix aquest Estatut.
8. El Govern cessa:
a) Després de la celebració d’eleccions al Parlament.
b) Per dimissió, incapacitat o mort del seu president.
c) Per pèrdua de la confiança del Parlament o l’adopció per aquest d’una moció de censura.
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El Govern cessant continua en funcions fins a la presa
de possessió del nou Govern.
Article trenta-quatre.
El Govern té la potestat reglamentària i elabora els
pressupostos de la Comunitat Autònoma. Li poden ser
atribuïdes altres facultats d’acord amb la llei.
Article trenta-cinc.
El Govern pot interposar recurs d’inconstitucionalitat,
suscitar conflictes de competència i personar-se davant el
Tribunal Constitucional en els supòsits i els termes previstos a la Constitució i a la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.
Article trenta-sis.
Totes les normes, les disposicions i els actes emanats
del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma
que ho requereixin es publiquen en el «Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears». A tots els
efectes, aquesta publicació és suficient per a la validesa
dels actes i l’entrada en vigor de les disposicions i normes
de la Comunitat Autònoma. La publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» s’ha de fer d’acord amb la normativa
dictada per l’Estat.
CAPÍTOL IV
Dels consells insulars
Article trenta-set.
El govern, l’administració i la representació de les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i les illes adjacents correspon als consells insulars, els quals gaudeixen
d’autonomia en la gestió dels seus interessos, d’acord
amb la Constitució, el present Estatut i el que estableixin
les lleis del Parlament.
Article trenta-vuit.
1. Cadascun dels consells insulars està integrat pels
diputats elegits per al Parlament, a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
2. Els càrrecs de president de la Comunitat Autònoma i president del Parlament són incompatibles amb el
de conseller insular.
En el consell que els correspongui han de ser substituïts pels candidats que ocupin el lloc següent a l’últim elegit a les llistes electorals corresponents. Els consellers
insulars substituts no tenen la condició de diputats.
3. La incompatibilitat subsisteix encara que el president de la Comunitat Autònoma o el del Parlament cessin
en l’exercici d’aquests càrrecs, per qualsevol causa, sense
perjudici de no perdre la condició de diputat, si és procedent.
4. Aquell membre d’un consell insular que resulti
elegit per ocupar el càrrec vacant de president de la Comunitat Autònoma o de president del Parlament ha de cessar
en la seva condició de conseller insular i la vacant que
deixi en el seu consell ha de ser coberta pel candidat que
ocupi el lloc següent a l’últim designat com a tal a la llista
electoral pròpia.
Article trenta-nou.
Els consells insulars, a més de les competències que
els corresponguin com a corporacions locals, tenen la
facultat d’assumir en el seu àmbit territorial la funció exe-
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cutiva i la gestió en la mesura que la Comunitat Autònoma
assumeixi competències sobre aquestes, d’acord amb el
present Estatut, en les matèries següents:
1. Demarcacions territorials, alteracions de termes
municipals i denominació oficial dels municipis.
2. Forests i aprofitaments forestals, vies pecuàries i
pastures.
3. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació
general de l’economia.
4. Pesca en aigües interiors, marisqueig, aqüicultura
i caça.
5. Recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, règim general d’aigües. Aigües minerals, termals i
subterrànies.
6. Patrimoni arqueològic, històric, artístic i monumental, arxius i biblioteques, museus, conservatoris i
belles arts.
7. Assistència social i serveis socials. Promoció social
de la infància, la dona, la família, la tercera edat. Els
minusvàlids físics, psíquics i sensorials. Entitats benèfiques i assistencials.
8. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge,
medi ambient i ecologia.
9. Carreteres, camins, ports de refugi i aeroports
esportius i, en general, tots aquells que no realitzin activitats comercials.
10. Transport de viatgers i mercaderies al si del seu
propi territori insular.
11. Obres públiques.
12. Foment i promoció del turisme. Ordenació del
turisme dins el seu àmbit territorial.
13. Esport, oci i espectacles.
14. Estadístiques d’interès insular.
15. Vigilància i protecció dels seus edificis i instal·
lacions.
16. Fires insulars. Denominacions d’origen.
17. Foment de la cultura.
18. Sanitat i higiene.
19. Ensenyament.
20. Coordinació de la protecció civil.
21. Artesania.
22. Cooperatives i cambres.
23. Planificació i desenvolupament econòmics en el
territori de cadascuna de les illes, d’acord amb les bases i
l’ordenació general de l’economia de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.
24. Contractes i concessions administratives respecte a les matèries la gestió de les quals li correspon en
el seu territori.
25. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
26. Coordinació hospitalària, inclosa la de la Seguretat Social.
27. Legislació laboral de l’Estat.
I, en general, qualssevol altres que en el seu àmbit
territorial corresponguin als interessos respectius, d’acord
amb les transferències o delegacions que amb aquesta
finalitat s’estableixin, a demanda dels consells insulars i
de conformitat amb tot el que preveuen els apartats 2 i 3
de l’article 26 d’aquest Estatut.
Article quaranta.
1. La coordinació de l’activitat dels consells insulars
en tot el que pugui afectar els interessos de la Comunitat
Autònoma correspon al Govern, com a responsable de la
política regional i com a òrgan superior de l’Administració
comunitària.
2. Quan les competències siguin transferides en virtut d’una llei del Parlament, s’han d’establir les formes de
control i coordinació que se li han de reservar al Govern
de la Comunitat Autònoma.
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CAPÍTOL V
De l’Administració pública de les illes Balears
Article quaranta-u.
Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la creació i estructuració d’una Administració pública
pròpia, en el marc dels principis generals i les normes
bàsiques de la legislació de l’Estat i del present Estatut.
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5. Els consells insulars, a més de les competències
que els corresponen d’acord amb el que preveu aquest
Estatut, tenen les facultats de gestió i execució en el seu
territori de les decisions del Govern de les illes Balears
quan sigui procedent.
Article quaranta-set.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix
les seves funcions administratives per mitjà dels ens i
organismes dependents del Govern de les illes Balears,
així com a través dels consells insulars i dels municipis.

1. En matèries de competència exclusiva de la Comunitat Autònoma, el dret propi de les illes Balears és aplicable en el seu territori amb preferència a qualsevol altre, en
els termes que preveu l’Estatut.
2. En la determinació de les fonts del dret civil especial de les illes Balears, s’han de respectar les normes que
s’hi estableixin.
3. En tot el que no estigui regulat pel dret propi de
les illes Balears és aplicable supletòriament el dret de
l’Estat.

CAPÍTOL VI

TÍTOL IV

Del control dels poders de la Comunitat Autònoma

De l’organització judicial

Article quaranta-dos.

Article quaranta-tres.

Article quaranta-vuit.

1. Les lleis del Parlament de la Comunitat Autònoma
estan excloses del recurs contenciós administratiu i únicament subjectes al control de la seva constitucionalitat
exercit pel Tribunal Constitucional.
2. Contra els actes, els acords i les normes reglamentàries emanades dels òrgans executius i administratius de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en
què s’integra l’actual Audiència Territorial de Palma de
Mallorca, és l’òrgan jurisdiccional en el qual culmina l’organització judicial en el seu àmbit territorial corresponent
i davant el qual s’esgoten les successives instàncies processals, en els termes i les condicions que resultin de la
Llei orgànica del poder judicial i altres disposicions complementàries.
Article quaranta-nou.

CAPÍTOL VII

1. La competència dels òrgans jurisdiccionals a les
illes Balears s’estén:

Del règim jurídic de la Comunitat Autònoma

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus, inclosos els recursos de cassació i revisió en matèria de dret
civil especial de les illes.
b) En l’ordre contenciós administratiu, als recursos
que es dedueixin contra els actes i les disposicions de les
administracions públiques, en els termes que estableixi la
Llei orgànica del Poder Judicial.
c) En l’ordre penal i social, a totes les instàncies i
graus, amb excepció dels recursos de cassació i revisió.
d) A les qüestions de competències entre òrgans
jurisdiccionals a les illes Balears.
e) Als recursos sobre qualificació de documents referents al dret privat de les illes i que hagin de tenir accés al
Registre de la propietat.

Article quaranta-quatre.
Les competències que estableix aquest Estatut s’entenen referides a l’àmbit territorial de les illes Balears.
Article quaranta-cinc.
En les matèries que siguin de la seva competència
exclusiva, correspon al Parlament de les Illes Balears la
potestat legislativa en els termes previstos en aquest
Estatut i en les lleis de l’Estat a què es refereix, i correspon
al Govern de la Comunitat Autònoma la funció executiva,
inclosa la potestat reglamentària i la inspecció.
Article quaranta-sis.
1. Pel que fa a les competències previstes a l’article
11, correspon a la Comunitat Autònoma el desplegament
legislatiu i l’execució en els termes que estableixi la legislació bàsica de l’Estat.
2. En relació amb les competències enumerades a
l’article 12, la potestat executiva de la Comunitat Autònoma
pot comportar la potestat reglamentària quan així es desprengui d’una habilitació o de delegació legislativa.
3. La potestat reglamentària correspon al Govern de
les illes Balears. No obstant això, els consells insulars
tenen potestat reglamentària organitzativa per regular el
seu propi funcionament.
4. Els consells insulars tenen potestat reglamentària
normativa només quan resulti així d’habilitació per llei de
l’Estat o del mateix Parlament.

2. En les matèries restants es poden interposar
davant el Tribunal Suprem el recurs de cassació o el que
correspongui, d’acord amb les lleis de l’Estat. El Tribunal
Suprem també resol els conflictes de competències i jurisdicció entre els tribunals de les illes Balears i els de la
resta d’Espanya.
Article cinquanta.
1. El president del Tribunal Superior de les Illes Balears és nomenat pel Rei a proposta del Consell General del
Poder Judicial. El president de la Comunitat Autònoma
ordena la publicació d’aquest nomenament en el «Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».
2. El nomenament de magistrats, jutges i secretaris
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears s’han
d’efectuar en la forma que preveuen les lleis orgàniques
del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial.
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Article cinquanta-u.
1. A instància de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, l’òrgan competent ha de convocar concursos i
altres proves de selecció per cobrir les places vacants a les
illes Balears de magistrats, jutges, secretaris judicials i la
resta de personal al servei de l’Administració de justícia.
2. L’organització i el funcionament del Ministeri Fiscal correspon íntegrament a l’Estat, de conformitat amb
les lleis generals.
Article cinquanta-dos.
Quant a l’Administració de justícia, llevat de la militar,
correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
1. Exercir totes les facultats que les lleis orgàniques
del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial
reconeguin o atribueixin al Govern de l’Estat.
2. Participar en la fixació de les demarcacions territorials dels òrgans jurisdiccionals a les illes Balears i la localització de la seva capitalitat.
Article cinquanta-tres.
La Comunitat Autònoma participa en la fixació de les
demarcacions judicials i les corresponents a les notaries,
registres de la propietat i mercantils, radicats en el seu
territori.

TÍTOL V
De la hisenda, el patrimoni i l’economia
Article cinquanta-quatre.
1. Per al desenvolupament i l’execució de les seves
funcions, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
el marc dels principis de coordinació amb les hisendes de
l’Estat i locals, té autonomia financera, domini i patrimoni
propis, d’acord amb la Constitució, les lleis orgàniques
reguladores d’aquestes matèries i el present Estatut.
2. L’autonomia financera ha de permetre portar a
terme el principi de suficiència de recursos per poder
exercir les competències pròpies de la Comunitat Autònoma.
3. La Comunitat Autònoma està obligada a vetllar
pel seu propi equilibri territorial, especialment entre les
diverses illes que la integren, amb la finalitat de fer possible la plena realització del principi de solidaritat.
4. La Comunitat Autònoma, a tots els efectes, té el
mateix tractament fiscal que la llei estableix per a l’Estat.
Article cinquanta-cinc.
1. El patrimoni de la Comunitat Autònoma està integrat per:
a) El patrimoni del Consell General Interinsular.
b) Els béns i drets afectes a serveis que li siguin
transferits per l’Estat.
c) Els béns i drets que hagin estat adquirits per la
Comunitat Autònoma per qualsevol títol jurídic vàlid.
2. La seva administració, control, defensa, conservació i reivindicació ha de ser regulada per una llei del Parlament de les Illes Balears.
Article cinquanta-sis.
La hisenda de la Comunitat Autònoma està constituïda pels recursos següents:
a)

Els ingressos procedents del seu patrimoni.
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b) Els ingressos derivats de les activitats de dret privat que pugui exercir.
c) Els tributs propis.
d) Els tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat.
e) Els recàrrecs sobre els ingressos de l’Estat.
f) Les participacions d’ingressos de l’Estat.
g) El producte de les operacions de crèdit.
h) El producte de les multes i sancions en l’àmbit de
l’exercici de les seves competències.
i) Les assignacions que s’estableixin en els pressupostos generals de l’Estat.
j) Les transferències que procedeixin del fons de
compensació interterritorial i d’altres fons per al desenvolupament de la Comunitat Autònoma.
Article cinquanta-set.
1. La Comunitat Autònoma pot establir i exigir els
seus propis tributs d’acord amb la Constitució i les lleis,
sense que aquests puguin recaure sobre fets imposables
gravats per l’Estat.
2. L’establiment per l’Estat de tributs sobre fets imposables gravats per la Comunitat Autònoma i que suposin
una disminució dels seus ingressos obliga a instrumentar
les mesures necessàries de compensació en favor seu.
3. La Comunitat Autònoma pot establir i gestionar
tributs sobre les matèries que la legislació de règim local
reservi a les corporacions locals, en els supòsits en què la
legislació ho prevegi i en els termes que aquesta prevegi.
En tot cas, s’han d’establir les mesures de compensació o
coordinació adequades a favor d’aquelles corporacions,
de manera que els ingressos de les corporacions locals no
quedin minvats ni reduïts tampoc en les seves possibilitats de creixement futur.
Article cinquanta-vuit.
1. La Comunitat Autònoma pot establir taxes sobre la
utilització del seu domini públic, la prestació per aquesta
d’un servei públic o la realització per aquesta d’una activitat que es refereixi al subjecte passiu, l’afecti o el beneficiï
de manera particular.
2. Quan l’Estat o les corporacions locals transfereixin a la Comunitat Autònoma béns de domini públic per a
la utilització dels quals s’hagin establert taxes, o competències en l’execució o desenvolupament de les quals
prestin serveis o realitzin activitats igualment gravades
amb taxes, aquelles i aquestes es consideren tributs propis de la Comunitat Autònoma.
El rendiment previst per a cada taxa per la prestació
de serveis o realització d’activitats no pot sobrepassar el
cost dels esmentats serveis o activitats.
Article cinquanta-nou.
La Comunitat Autònoma pot establir contribucions
especials per l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici
o d’un augment en el valor dels béns, com a conseqüència de la realització per aquella d’obres públiques o de
l’establiment o ampliació a costa seva de serveis públics.
La recaptació per la contribució especial no pot superar el cost de l’obra o de l’establiment o ampliació del servei suportat per la Comunitat Autònoma.
Article seixanta.
La Comunitat Autònoma pot establir recàrrec sobre
els impostos estatals cedits, així com sobre els no cedits
que gravin la renda o el patrimoni de les persones físiques amb domicili fiscal en el seu territori, sense que això
pugui suposar una minoració en els ingressos de l’Estat
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per aquests impostos ni desvirtuar la naturalesa i l’estructura d’aquests.
Article seixanta-u.
La Comunitat Autònoma disposa d’un percentatge de
participació en la recaptació dels impostos estatals no
cedits que s’ha de negociar d’acord amb les bases que
estableix la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i el cost mitjà més elevat dels serveis socials i administratius de la Comunitat Autònoma, derivats
de la insularitat, l’especialització de la seva economia i les
notables variacions estacionals de l’activitat productiva.
Article seixanta-dos.
1. La Comunitat Autònoma pot realitzar operacions
de crèdit per un termini inferior a un any per tal de cobrir
les necessitats peremptòries de tresoreria.
2. També pot concertar operacions de crèdit per un
termini superior a un any, sigui quina sigui la forma com
es documentin, sempre que es compleixin els requisits
següents:
a) Que l’import total del crèdit estigui destinat exclusivament a la realització de despeses d’inversió.
b) Que l’import total de les anualitats d’amortització
per capital i interessos no excedeixi el 25 per 100 dels
ingressos corrents de la Comunitat Autònoma.
3. Amb l’autorització de l’Estat pot concertar operacions de crèdit a l’estranger. Aquesta autorització també és
necessària per a l’emissió de deute o qualsevol altra apel·
lació al crèdit públic.
4. El deute públic de la Comunitat Autònoma i els
títols valors de caràcter equivalent emesos per aquesta
estan subjectes a les mateixes normes i gaudeixen dels
mateixos beneficis i condicions que el deute públic de
l’Estat.
Article seixanta-tres.
1. Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels
seus propis tributs, sense perjudici de la col·laboració que
es pugui establir amb l’Administració tributària de l’Estat,
especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.
2. En el cas de tributs cedits, la Comunitat Autònoma
n’assumeix per delegació de l’Estat la gestió, liquidació,
recaptació, inspecció i revisió, si s’escau, sense perjudici
de la col·laboració que es pugui establir entre les dues
administracions, de conformitat amb la llei que fixi l’abast
i les condicions de la cessió.
3. Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció
i revisió, si s’escau, dels altres tributs de l’Estat recaptats
a la Comunitat Autònoma, aquesta té les facultats derivades de la delegació que pugui rebre d’aquell i, en tot cas,
les de col·laboració que es puguin establir.
Article seixanta-quatre.
Les resolucions dels òrgans economicoadministratius
de la Comunitat Autònoma, de la mateixa manera que els
de l’Estat, poden ser, en tot cas, objecte del recurs economicoadministratiu, en els termes establerts per la normativa reguladora d’aquest procediment.
Article seixanta-cinc.
Correspon al Parlament de les Illes Balears:
a) L’examen, aprovació i control del pressupost de la
Comunitat Autònoma, sense perjudici del control que correspon al Tribunal de Comptes, d’acord amb l’article 153
de la Constitució.
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b) L’establiment, modificació i supressió de les taxes,
contribucions especials i impostos propis, així com la
fixació dels elements determinants de la relació juridicotributària i de la quantia del dèbit.
c) L’establiment, modificació i supressió de recàrrecs
sobre impostos estatals.
d) L’autorització per a l’emissió i la conversió de
deute públic, sense perjudici de l’autorització de l’Estat
quan sigui procedent.
e) El règim jurídic del seu patrimoni.
Article seixanta-sis.
Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma:
a) La potestat reglamentària en matèries fiscals de
competències pròpies de la Comunitat Autònoma.
b) La potestat reglamentària per a la gestió dels
impostos estatals cedits.
c) L’estadística amb fins exclusius de la Comunitat
Autònoma.
d) La tutela financera sobre els ens locals, sense perjudici de l’autonomia que estableix la Constitució.
e) La tutela i el control financers sobre totes les institucions i organismes dels quals tingui reservada la competència la Comunitat Autònoma, segons el que preveu el
títol II d’aquest Estatut.
Article seixanta-set.
1. El Parlament pot acordar la creació d’institucions
de crèdit pròpies com a instruments de col·laboració en la
política econòmica de la Comunitat Autònoma.
2. Els poders públics de la Comunitat Autònoma
queden facultats per a la creació d’un sector públic propi.
3. La Comunitat Autònoma també participa en la
gestió del sector públic econòmic estatal en els casos i
activitats en què és procedent.
4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com
a poder públic, pot fomentar, mitjançant una legislació
adequada, les societats cooperatives en els termes que
resulten del present Estatut i de l’apartat 1 de l’article 130
de la Constitució.

TÍTOL VI
De la reforma de l’Estatut
Article seixanta-vuit.
1. La iniciativa de reforma correspon al Parlament, a
proposta d’una cinquena part dels diputats, al Govern de
la Comunitat Autònoma, al Govern de la nació i a les Corts
Generals.
2. La proposta de reforma requereix, per prosperar,
l’aprovació del Parlament, per majoria absoluta, i la de les
Corts Generals, mitjançant una llei orgànica.
3. En tot el que no preveu aquest article, cal atenir-se
al que disposa la Constitució sobre aquesta matèria.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–Mitjançant la corresponent normativa de
l’Estat i sota la seva tutela, s’ha de crear i regular la composició i les funcions del Patronat de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, en el qual ha de tenir una participació preeminent la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en igualtat amb les altres comunitats autònomes afectades.
Segona.–Atès que la llengua catalana també és patrimoni d’altres comunitats autònomes, a més dels vincles
que es puguin establir entre les institucions d’aquelles
comunitats, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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pot sol·licitar al Govern de la nació i a les Corts Generals
els convenis de cooperació i relació que es considerin
oportuns amb la finalitat de salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així com portar a terme la comunicació cultural entre aquelles comunitats, sense perjudici dels deures de l’Estat que estableix l’apartat 2 de l’article 149 de la
Constitució i del que disposa l’article 145 de la mateixa
Constitució.
La institució oficial consultiva per a tot el que es refereixi a la llengua catalana és la Universitat de Palma de
Mallorca. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb una llei de l’Estat, pot participar en una institució dirigida a salvaguardar la unitat lingüística, integrada per totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana.
Tercera.–1. Se cedeixen a la Comunitat Autònoma els
rendiments dels tributs següents:
a) Impost sobre el patrimoni net.
b) Impost sobre transmissions patrimonials.
c) Impost sobre successions i donacions.
d) Impost general sobre les vendes en la fase detallista.
e) Impost sobre consums específics en la fase detallista, llevat dels recaptats mitjançant monopolis fiscals.
f) Impost sobre casinos, jocs i apostes, amb exclusió
de les apostes esportivobenèfiques.
g) Qualssevol altres impostos la cessió dels quals
sigui aprovada per una llei de les Corts Generals.
2. El contingut d’aquesta disposició es pot modificar
mitjançant acord del Govern amb la Comunitat Autònoma,
que ha de ser tramitat com a projecte de llei a les Corts
Generals. A aquests efectes la modificació de la present
disposició no s’entén com a modificació de l’Estatut.
Quarta.–Una llei del Parlament de les Illes Balears pot
acordar que l’Ajuntament de Formentera pugui assumir,
en l’àmbit de l’illa, funcions de les que l’article 39 d’aquesta
Llei atribueix als consells insulars.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–D’acord amb l’apartat a) de la disposició
transitòria setena de la Constitució, el Consell General
Interinsular queda automàticament dissolt en constituir-se
vàlidament el primer Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, el qual assumeix totes les competències i atribucions que exercia el Consell.
Segona.–El primer Parlament de les Illes Balears s’elegeix per quatre anys, d’acord amb les normes següents:
a) Les primeres eleccions al Parlament de les Illes
Balears s’han de celebrar abans del 31 de maig de 1983 i
els és aplicable el que disposen els articles 20, 21 i 22 del
present Estatut. El Consell General Interinsular, amb
l’acord previ amb el Govern de la nació, ha de convocar
les eleccions en la data que conjuntament s’estableixi.
b) El Parlament de les Illes Balears està integrat per
54 diputats. Hi ha quatre districtes electorals corresponents a cadascuna de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. L’illa de Mallorca elegeix 30 diputats;
la de Menorca, 12; la d’Eivissa, 11, i la de Formentera, un.
c) Mentre les institucions autonòmiques no hagin
acordat el seu propi sistema electoral, són aplicables les
normes electorals que regulen l’elecció al Congrés dels
Diputats en tot el que no preveuen aquesta transitòria i els
articles 20, 21 i 22 d’aquest Estatut.
No obstant això, no és aplicable el que disposa l’article 4, apartat segon, lletra a), del Reial decret llei 20/1977,
de 18 de març, sobre normes electorals.
Tercera.–1. Una vegada proclamats els resultats definitius, i en un termini màxim de trenta dies, s’ha de cons-
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tituir el primer Parlament de les Illes Balears, presidit per
una mesa d’edat, formada per un president i dos secretaris. Immediatament s’ha de procedir a elegir la Mesa provisional, la qual està formada per un president, dos vicepresidents i dos secretaris.
2. En una segona sessió, que s’ha de celebrar com a
màxim quinze dies després de la constitució de la Mesa
provisional, els grups parlamentaris representats han de
proposar al president un diputat com a candidat a la presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Per a l’elecció del president de la Comunitat Autònoma s’ha de procedir d’acord amb el que preveu l’article
31 d’aquest Estatut.
Quarta.–El traspàs dels serveis inherents a les competències que corresponen a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, segons el present Estatut, s’ha de fer d’acord
amb les bases següents:
1. Una vegada constituït el primer Govern, i en un
termini màxim de trenta dies, s’ha de nomenar una comissió mixta per als traspassos de competències i serveis.
2. La Comissió Mixta ha d’estar integrada paritàriament per vocals designats pel Govern de la nació i el de la
Comunitat Autònoma. Aquesta Comissió Mixta ha d’establir les seves pròpies normes de funcionament.
3. Els acords de la Comissió Mixta han d’adoptar la
forma de proposta al Govern de l’Estat, el qual els aprova
mitjançant decret.
Els acords han de figurar com a annex a aquest i s’han
de publicar simultàniament en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
i en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears», i entren en vigor a partir d’aquesta publicació.
4. Per preparar els traspassos i per efectuar-los per blocs
orgànics de naturalesa homogènia, la Comissió Mixta de
Transferències ha d’estar assistida per comissions sectorials
d’àmbit nacional, agrupades per matèries, que tenen com a
tasca fonamental determinar, amb la representació de l’Administració de l’Estat, els traspassos de mitjans personals, financers i materials que ha de rebre la Comunitat Autònoma. Les
comissions sectorials han de traslladar les seves propostes
d’acord a la Comissió Mixta, que les ha de ratificar.
5. La certificació estesa per la Comissió Mixta dels
acords governamentals degudament promulgats és títol
suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat del
traspàs de béns immobles de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta certificació ha de tenir
en compte els requisits que exigeix la Llei hipotecària.
6. El canvi de titularitat en els contractes de lloguer
de locals per a oficines públiques o per a altres finalitats,
que hagin estat objecte de transferència, no faculta l’arrendador per extingir o renovar els contractes.
Cinquena.–1. Els funcionaris adscrits a serveis de
titularitat estatal o a altres institucions públiques que
resultin afectades per traspassos a la Comunitat Autònoma passen a dependre d’aquesta, i se’ls han de respectar tots els drets de qualsevol ordre i naturalesa que els
corresponguin, inclòs el de poder participar en els concursos de trasllats que convoqui l’Estat, en igualtat de condicions amb els altres membres del seu cos, per poder exercir en tot moment el seu dret permanent d’opció.
2. La Comunitat Autònoma, del conjunt dels seus funcionaris, n’ha d’absorbir tots els que, procedents de l’Administració local, prestin els seus serveis en el Consell General
Interinsular, en el moment de la seva dissolució, i els ha de
destinar a llocs de treball adequats, segons el cos d’origen.
3. Mentre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no aprovi el règim estatutari dels seus funcionaris,
són aplicables les disposicions de l’Estat vigents en aquella matèria.
4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de
disposar dels mitjans necessaris perquè tots els funciona-
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ris destinats a les illes puguin adquirir el coneixement de
la llengua i de la cultura de les Balears.
Sisena.–1. Fins que no s’hagi completat el traspàs
dels serveis corresponents a les competències fixades a la
Comunitat Autònoma en aquest Estatut, o en qualsevol
cas fins que no s’hagin complert els sis anys des de la
seva entrada en vigor, l’Estat ha de garantir el finançament dels serveis transferits a aquesta amb una quantitat
igual al cost efectiu del servei en el territori de la Comunitat en el moment de la transferència.
2. Per garantir el finançament dels serveis abans
esmentats, s’ha de crear una comissió mixta paritària,
Estat-Comunitat Autònoma, que ha d’adoptar un mètode
encaminat a fixar el percentatge de participació previst a
l’article 62 d’aquest Estatut. El mètode que s’ha de seguir
ha de tenir en compte tant els costos directes com els
indirectes dels serveis traspassats, i també les despeses
d’inversió que corresponguin.
3. La Comissió Mixta de l’apartat anterior ha de fixar
aquest percentatge, mentre duri el període transitori, amb
una antelació mínima d’un mes a la presentació dels pressupostos generals de l’Estat.
4. A partir del mètode fixat a l’apartat 2, s’ha d’establir un percentatge en el qual s’ha de considerar el cost
efectiu global dels serveis transferits per l’Estat a la Comunitat Autònoma minorat pel total de la recaptació obtinguda per aquesta pels tributs cedits, en relació amb la
suma dels ingressos obtinguts per l’Estat en els capítols 1
i 2 de l’últim pressupost anterior a la transferència dels
serveis valorats.
5. Mentre no s’estableixi l’impost sobre el valor afegit, es considera cedit l’impost sobre el luxe recaptat en
destinació.
6. L’eventual supressió o modificació d’algun dels
impostos cedits implica l’extinció o modificació d’aquesta
cessió, sense que això suposi una modificació de l’Estatut.
Setena–1. Les lleis de l’Estat relatives a matèries transferides a la Comunitat Autònoma segueixen en vigor mentre el Parlament no aprovi una normativa pròpia. Correspon al Govern de la Comunitat l’aplicació d’aquelles lleis.
2. Les disposicions reglamentàries de l’Estat segueixen vigents mentre el Govern de la Comunitat Autònoma
no en dicti altres d’aplicació preferent.
3. Fins que no siguin assumides per l’Administració
de les illes Balears les competències que li corresponguin
de conformitat amb el present Estatut, tots els organismes de l’Estat o de l’Administració local han de continuar
exercint les seves funcions i jurisdiccions anteriors.
4. Mentre el Parlament no hagi utilitzat la facultat
que li concedeix l’article 66 d’aquest Estatut, el Govern de
les illes Balears, en el termini de tres mesos a partir de la
data del tancament del pressupost general de la Comunitat Autònoma, ha de presentar al Parlament de les Illes
Balears, per a la seva aprovació, un compte de liquidació
del pressupost d’ingressos i despeses.
Vuitena.–1. La Comissió Mixta creada d’acord amb el
Reial decret 2968/1980, de 12 de desembre, i l’Ordre de 25
de maig de 1981, s’ha de considerar dissolta quan es
constitueixi la Comissió Mixta que preveu l’apartat 1 de la
transitòria quarta d’aquest Estatut.
2. Quan entri en vigor el present Estatut, s’han de
considerar transferits amb caràcter definitiu les competències, els béns i els recursos que s’hagin transferit en
aplicació del Reial decret llei 18/1978, de 13 de juny.
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3. La titularitat dels béns i serveis del Consell General Interinsular l’ha d’assumir el Govern de la Comunitat
Autònoma quan es produeixi la dissolució del Consell.
Novena.–1. En promulgar-se el present Estatut, les
institucions d’autogovern de les illes Balears han de respectar les competències que els consellers insulars hagin
rebut de l’ens preautonòmic.
2. A proposta del Govern de la Comunitat Autònoma,
i d’acord amb una llei del Parlament, s’ha de nomenar una
comissió tècnica interinsular encarregada de distribuir les
competències a què fa referència l’article 39 del present
Estatut, així com la fixació del control i la coordinació que
en cada cas correspongui al Govern de la Comunitat Autònoma, en la mesura que siguin assumides per la Comunitat Autònoma per transferència o delegació de l’Estat.
3. La Comissió Tècnica Interinsular ha d’estar integrada per setze vocals designats: quatre pel Govern de la
Comunitat i quatre per cadascun dels consells insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. Aquesta Comissió Tècnica Interinsular ha d’acordar el seu propi Reglament de funcionament, que ha de ser aprovat per majoria
simple dels seus components.
4. Els acords de la Comissió Tècnica Interinsular han
d’adoptar la forma de proposta al Parlament de les Illes Balears, que, si s’escau, les ha d’aprovar, mitjançant una llei que
té vigència a partir de la seva publicació en el «Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».
Desena.–1. Una vegada constituït el primer Parlament, i després que s’hagin elegit els titulars de les institucions autonòmiques, els diputats que hagin resultat elegits
pels
districtes
de
Mallorca,
Menorca
i
Eivissa-Formentera integren els consells insulars de
cadascuna de les illes.
2. Una vegada constituïts els consells insulars, els
diputats que els integrin han d’elegir entre ells els que
n’han de ser els presidents, així com els altres titulars dels
organismes que componen aquestes corporacions. El
president d’un consell insular no pot ocupar cap altre càrrec públic dins de l’àmbit de la Comunitat Autònoma, amb
excepció del de diputat del Parlament de les Illes.
3. Fins que els diputats elegits en les primeres eleccions que se celebrin d’acord amb la normativa que estableix aquest Estatut no prenguin possessió dels consells
insulars que els corresponguin, els consellers elegits el 3
d’abril de 1979 han de continuar exercint els seus càrrecs
en els consells insulars de què formin part.
4. En cas de dissolució del Parlament, els diputats
han de continuar exercint plenament els càrrecs i les funcions que tinguin en els consells insulars de què formin
part fins que no es constitueixi un nou Parlament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Estatut entra en vigor el mateix dia en què es
publiqui la Llei de la seva aprovació per les Corts Generals
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 25 de febrer de 1983.
JUAN CARLOS R.
   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

