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4. ANNEX LEGISLATIU40
I.1. SECTOR PRIMARI
Les normes més rellevants del 2001 i 2002 que regulen aquest sector són, a banda de
les múltiples ordres de concessió dajudes i subvencions:
Pel que fa a lany 2001:
- Decret 57/2001, de 6 dabril, pel qual es modifica el Decret 116/2000, de 21 de
juliol, dautorització a lempresa SEMILLA, SA per participar en la constitució de
CARN ILLA, SA (BOIB núm. 48, de 21 dabril).
- Decret 85/2001, de 22 de juny, pel qual es prorroga durant lany 2001 el règim
dajudes establert pel Decret 90/2000, de 23 de juny, destinat a compensar els titulars dexplotacions de bestiar boví lleter per pèrdues a causa de la sequera (BOIB
núm. 78, de 30 de juny).
- Decret 124/2001, de 26 doctubre, dautorització a lempresa pública SEMILLA,
SA per participar en la constitució duna societat agrària de transformació per a la
comercialització de llet i els seus derivats (BOIB núm. 132, de 3 de novembre).
- Decret 131/2001, de 30 de novembre, de creació de lInstitut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (BOIB núm. 147, de 8 de desembre).
Pel que fa a lany 2002:
- Llei 4/2002, de 4 de juny, de taxes per inspeccions i controls sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà (BOIB núm. 71, de 13 de juny).
- Decret 10/2002, de 25 de gener, pel qual es modifica el Decret 192/1999, de 27
dagost, que aprova el Reglament de la denominació dorigen Pla i Llevant (BOIB
núm. 15, de 2 de febrer).
- Decret 11/2002, de 25 de gener, dautorització al conseller dAgricultura i Pesca
per a laprovació de normativa en determinades matèries vitivinícoles (BOIB núm.
15, de 2 de febrer).
- Decret 32/2002, de 8 de març, de creació de lInstitut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) (BOIB, núm. 33, de 16 de març).
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- Decret 96/2002, de 12 de juliol, dautorització a lempresa pública IBAB, SA, per
participar a la constitució duna societat agrària de transformació destinada a la
classificació i comercialització de xots (BOIB núm. 89, de 25 de juliol).
I.2. INDÚSTRIA
Durant lany 2001 sha modificat el Decret 29/1997, que estableix el marc normatiu
de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de serveis, a través del Decret 17/
2001, de 2 de febrer (BOIB núm. 18, de 10 de febrer), i sha aprovat, mitjançant el
Decret 58/2001, de 6 dabril (BOIB núm. 49, de 24 dabril), el Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears.
El 21 de maig del 2002 el CES va emetre un dictamen sobre el Projecte de decret pel
qual es crea la unitat dinformació i tràmit i simplanta la liberalització industrial en
làmbit de les Illes Balears.
Lempresa pública Institut Balear de Desenvolupament Industrial constituïda el 1997
mitjançant el Decret 110/1997, d1 dagost (BOIB núm. 103, de 16 dagost), passà a
denominar-se Institut dInnovació Empresarial de les Illes Balears en virtut del Decret
143/2000, de 20 doctubre (BOIB núm. 132, de 28 doctubre).
I.3. CONSTRUCCIÓ
Vegeu: III.4. HABITATGE.
I.4. TURISME
Entre les normes dictades sobre la matèria durant el 2001 destaquen:
- Decret 145/2001, de 21 de desembre, de designació de lorganisme competent previst en el Reglament 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març,
relatiu al sistema de gestió i auditories mediambientals a làmbit de les Illes Balears, i creació del Registre Balear de Centres Turístics i no Turístics Adherits al
Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals (BOIB núm. 511 ext.,
de 31 de desembre).
- Decret 147/2001, de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de
Turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 511 ext., de 31 de desembre), modificat
pel Decret 57/2002, de 12 dabril (BOIB núm. 48, de 20 dabril).
Cal esmentar, a més, que la disposició addicional quarta de la Llei 10/1987, de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 1988, fonamenta la creació de lInsti-
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tut Balear del Turisme, avui regulat pel Decret 13/2002, d1 de febrer (BOIB núm. 16,
de 5 de febrer), sota la denominació dEntitat del Turisme de les Illes Balears (ENTURIB).
I.5. COMERÇ
Lany 2001 sha aprovat la Llei 11/2001, de 15 de juny, dordenació de lactivitat
comercial de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 28 de juny). El Tribunal Constitucional, per provisió de 16 doctubre del 2001 (BOIB núm. 137, de 15 de novembre), va
admetre a tràmit el recurs dinconstitucionalitat, promogut pel president del Govern,
contra els articles 4.2; 14.1; 18; 20; 21.1.b); 22.1, incís final; 27 a); 28; 35.2, i 54.1 de
la Llei. La invocació de larticle 161.2 de la Constitució va produir la suspensió automàtica dels preceptes impugnats, aixecada posteriorment per interlocutòria de 18 de
febrer del 2002, excepte pel que fa als articles 27.a), 28 i 35.2, la suspensió dels quals
es manté fins al pronunciament del Tribunal.
En matèria dajudes, el Decret 17/2001, de 2 de febrer modifica lapartat b) de larticle 4 del Decret 29/1997, que estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors
comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears (BOIB núm. 18, de 10 de febrer). El
CES va ser consultat sobre el projecte daquest decret i en va emetre un dictamen el 21
de desembre del 2001.
Pel que fa a lactivitat de les oficines de farmàcia el Decret 64/2001, de 27 dabril
(BOIB núm. 55, de 8 de maig) estableix els requisits tècnics sanitaris que han de reunir
les oficines de farmàcia, i mitjançant el Decret 65/2001, de 27 dabril (BOIB núm. 55,
de 8 de maig), saprova el procediment dautorització de trasllats, transmissions, obres
de modificació i amidament de distàncies doficines de farmàcia a les Illes Balears.
Altres normes importants en matèria de comerç dictades el 2001 són:
- Decret 39/2001, de 16 de març, pel qual es fixen les dates de realització de les dues
temporades anuals de venda en rebaixes a làmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 36, de 24 març).
- Decret 89/2001, de 29 de juny, en virtut del qual es modifica larticle 3 del Decret
173/1996, de 14 de setembre, pel qual es modifica la composició de la Comissió de
Preus de les Illes Balears i sen regula el funcionament (BOIB núm. 82, de 10 de juliol).
- Decret 140/2001, de 14 de desembre, pel qual es regula ladscripció, composició i
règim de funcionament del Consell Assessor del Comerç. El CES va emetre, el 7 de
desembre del 2001, un dictamen sobre aquesta norma.
El 2002 sha dictat el Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la com-
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posició de la Comissió de Preus de les Illes Balears i sen regula el funcionament (BOIB
núm. 59, de 16 de maig), i el Decret 77/2002, de 24 de maig, pel qual es crea i sestableixen la composició, les funcions i el règim dactuació de la Comissió Interdepartamental dActivitats Comercials Lligades a Excursions (BOIB núm. 66, d1 de juny).
Pel que fa a la tasca consultiva del CES en matèria de comerç, el Consell ha emès el
2002 el Dictamen núm. 16/2002, sobre lAvantprojecte de llei de cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de les Illes Balears.
I.6. TRANSPORT
De la producció normativa sobre aquesta matèria destaquen:
Pel que fa a lany 2001:
- Llei 1/2001, de 5 de març, de cessió gratuïta a lAjuntament dAlcúdia duns trams
de les carreteres C-712, C-713 i PM-225 al seu pas pel nucli urbà (BOIB núm. 30,
de 10 de març).
- Llei 5/2001 de 29 de març, de cessió gratuïta a lAjuntament de Palma del tram de
lenllaç de Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer de Calvià, Cas Català,
TM Palma (BOIB núm. 41, de 5 dabril).
- Decret 5/2001, de 19 de gener, pel qual es crea un servei de guàrdia per a emergències en el Departament de Carreteres de la Conselleria dObres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 12, de 27 de gener).
- Decret 59/2001, de 20 dabril, pel qual saprova definitivament la modificació puntual del Pla director sectorial de carreteres de les Illes Balears (BOIB núm. 52, d1
de maig).
- Decret 82/2001, de 15 de juny, pel qual es crea la societat anònima Serveis dInformació Territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 26 de juny).
- Decret 83/2001, de 15 de juny, mitjançant el qual es modifica el Decret 5/2001, de
19 de gener, pel qual es crea un servei de guàrdia per a emergències en el Departament de Carreteres de la Conselleria dObres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 26 de juny).
Pel que fa a lany 2002.
- Decret 44/2002, de 22 de març, de constitució de la societat anònima Infraestructures i Obres Portuàries, SA (BOIB núm. 39, de 30 de març).
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Vegeu, a més, lapartat I.4. pel que fa a latribució de competències als consells
insulars en matèria de carreteres.
I.7. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, FINANÇAMENT AUTONÒMIC I
BALANÇA FISCAL
Lany 2001 shan aprovat les lleis següents:
- Llei 2/2001, de 7 de març, datribució de competències als consells insulars en
matèria dordenació del territori (BOIB núm. 32, de 15 de març).
- Llei 6/2001, d11 dabril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 dabril).
- Llei 7/2001, de 23 dabril, de limpost sobre les estades turístiques dallotjament,
destinat a la dotació dels fons per a la millora de lactivitat turística i la preservació
del medi ambient (BOIB núm. 52, d1 de maig).
- Llei 14/2001, de 29 doctubre, datribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i Seguretat Social (BOIB núm. 135, de 10 de novembre).
- Llei 16/2001, datribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins (BOIB núm. 153, de 22 de desembre).
I lany 2002:
- Llei 2/2002, de 3 dabril, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars
(BOIB núm. 47, de 18 dabril).
- Llei 4/2002 de 4 de juny, de taxes per inspeccions i controls sanitaris dels productes
pesquers destinats al consum humà (BOIB núm. 71, de 13 de juny).
En matèria pressupostària, shan aprovat les lleis 19/2001, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2002, i 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (ambdues publicades al
BOIB núm. 156 ext., de 31 de desembre).
La Llei 20/2001 aporta les novetats següents:
1. Estableix deduccions sobre la quota íntegra autonòmica de lIRPF per despeses
dadquisició de llibres de text.
2. Estableix una deducció personal de 36 euros, aplicable a la quota íntegra autonò-
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mica de lIRPF respecte de cada subjecte passiu resident en el territori de les Illes
Balears.
3. Modifica la disposició addicional tretzena de la Llei 6/1999, de Directrius dordenació territorial.
4. Regula els tipus de gravamen i les quotes fixes de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar i apostes41 .
5. Modifica la Llei 1/1998, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma.
6. Crea les taxes següents:
a) Taxa per inscripcions en el Registre de Col·legis Professionals.
b) Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies, còpies i certificats a la Conselleria de Medi Ambient.
c) Taxa per la prestació de determinats serveis relacionats amb el Laboratori de
lAigua de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi
Ambient.
d) Taxa per reportatges publicitaris dins espais naturals protegits i finques de
titularitat pública.
e) Taxa per sol·licitud de la realització dassaigs clínics amb medicaments.
7. Modifica determinats aspectes de les taxes següents:
a) Taxa per la prestació de serveis dacarament de documents i expedició de títols
realitzats per lInstitut Balear de Seguretat Pública.
b) Taxa per la prestació de serveis derivats de lactivitat docent realitzada pels
conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears.
c) Taxa per la prestació de serveis docents de les escoles oficials didiomes.
d) Taxa per la prestació de serveis docents a lEscola Superior de Disseny i de
Conservació i Restauració de Béns Culturals.
e) Taxa davaluació dimpacte ambiental.
f) Taxa per autorització dabocaments daigua.
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8. Modifica els art. 26, 60.3, 74, 86 a) i c), 89, 90, 96.1, 97, 101 i la denominació del
capítol II del títol IV de la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma.
9. Modifica determinats aspectes de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma.
Daltra banda, el CES va emetre dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es
desplega la Llei 7/2001, de 23 dabril, de limpost sobre les estades a empreses turístiques dallotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de lactivitat turística
i la preservació del medi ambient, convertit finalment en el Decret 26/2002, de 22 de
febrer, publicat en el BOIB núm. 25, de 26 de febrer.
II.1. MERCAT DE TREBALL
Les normes autonòmiques més importants sobre la matèria dictades el 2001 són:
- Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei dOcupació de les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 6 de març), creat per la Llei 7/2000, de
15 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny).
- Decret 38/2001, de 9 de març, de creació de lInstitut de Salut Laboral de les Illes
Balears (BOIB núm. 33, de 17 de març).
- Decret 44/2001, de 23 de març, pel qual saprova la creació del Servei de Prevenció
de Riscs Laborals per al personal al servei de lAdministració de les Illes Balears
(BOIB núm. 40, de 3 dabril).
- Decret 48/2001, de 30 de març, pel qual sestableix lobligació de registre i dipòsit
de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comitès de
seguretat i salut (BOIB núm. 43, de 10 dabril).
- Decret 103/2001, de 13 de juliol, pel qual es configura el Consell de Salut Laboral
de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 24 de juliol del 2001).
- Decret 105/2001, de 20 de juliol, pel qual saprova la modificació de larticle 9 del
Decret 44/2001, de 23 de març, pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs
Laborals per al personal al servei de lAdministració de les Illes Balears (BOIB
núm. 91, de 31 de juliol).
- Decret 136/2001, de 14 de desembre, dassumpció i distribució de les competències
transferides en matèria de gestió del treball i la formació (BOIB núm. 155, de 27 de
desembre).
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Pel que fa al 2002 destaquem:
- Decret 90/2002, de 28 de juny, de modificació del Decret 44/2001, de 23 de març,
pel qual saprova la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal al servei de lAdministració de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 6 de juliol).
- Decret 103/2002, de 26 de juliol, de modificació del Decret 59/1997, de 25 dabril,
pel qual es crea la Mesa de Diàleg Social (BOIB núm. 98, de 15 dagost).
- Ordre del conseller de Treball i Formació de dia 4 de març del 2002 per la qual
saprova i es publica el Reglament intern de funcionament dels òrgans del Servei
dOcupació de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 21 de març).
II.2. ECONOMIA SOCIAL
El CES ha emès el Dictamen núm. 12/2002, sobre el Projecte de decret pel qual es
prorroga el termini dadaptació de les societats cooperatives a la Llei 27/1999, de 16 de
juliol, de cooperatives, convertit en el Decret 100/2002, de 19 de juliol (BOIB núm. 91,
de 30 de juliol).
Igualment sha pronunciat sobre lAvantprojecte de llei de cooperatives en el seu
Dictamen núm. 13/2002.
Vegeu: II.1. MERCAT DE TREBALL.
III.1. DEMOGRAFIA, DONA, LLAR I EXCLUSIÓ SOCIAL
Pel que fa a lany 2001 destaquen les normes següents:
- Decret 109/2001, de 3 dagost, pel qual es regulen lorganització i el funcionament
de lInstitut Balear de la Dona (BOIB núm. 96, d11 dagost), creat per la Llei 5/
2000, de 20 dabril (BOIB núm. 54, de 29 dabril).
- Decret 53/2001, de 30 de març, pel qual es crea i regula el Consell de Persones amb
Discapacitat de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 12 dabril).
Lany 2002 ha estat aprovada la Llei, 8/2002 de 26 de setembre, de creació del
Col·legi dEducadores i Educadors Socials de les Illes Balears (BOIB núm. 121, de 8
doctubre).
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III.2. SALUT I SISTEMA SANITARI
El Govern ha iniciat la tramitació de lAvantprojecte de llei de salut, que té per objectiu lordenació del sistema sanitari de les Illes Balears i també el reconeixement i protecció dels drets dels usuaris daquest sistema. El projecte preveu la derogació de la Llei 4/
1992, de creació del Servei Balear de la Salut, per substituir-lo per lens Servei de Salut
de les Illes Balears, regulat en el projecte. El CES ha emès dictamen sobre aquest Avantprojecte de la llei de salut en data 6 de juny del 2002.
Altres normes rellevants en la matèria que destacam són:
El 2001:
- Decret 31/2001, de 23 de febrer, pel qual es modifica lordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 6 de març).
- Decret 37/2001, de 2 de març, de creació del Fòrum de la Salut Mental de les Illes
Balears. (BOIB núm. 33, de 17 de març).
- Decret 63/2001, de 27 dabril, pel qual es crea el Fòrum de la Sida de les Illes
Balears (BOIB núm. 55, de 8 de maig).
El 2002:
- Decret 14/2002, d1 de febrer, dordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut (BOIB núm. 17, de 7 de març), a conseqüència del Reial decret
1478/2001, de 27 de desembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, que
dóna virtualitat pràctica a lacord de 26 de desembre del 2001 de la Comissió Mixta
de Transferències en relació amb el traspàs de funcions i serveis a la comunitat
autònoma de les Illes Balears de lInstitut Nacional de la Salut (INSALUD). Aquest
decret ha estat modificat pel Decret 88/2002, de 21 de juny, de modificació del
Decret 14/2002, de dia 1 de febrer, dordenació de les competències en matèria de
sanitat i serveis de salut (BOIB núm. 79, de 2 de juliol).
- Decret 29/2002, de 22 de febrer, destructura orgànica del Servei Balear de la Salut
(BOIB núm. 27, de 2 de març).
- Decret 99/2002, de dia 19 de juliol, dordenació de latenció a la salut mental a la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 30 de juliol).
- Decret 116/2002, de 13 de setembre, pel qual sestableixen els requisits dels magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris i el procediment per a la
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seva autorització, trasllat i tancament, i sen regulen les existències mínimes, així
com les de les oficines de farmàcia (BOIB núm. 115, de 24 de setembre).
- Decret 117/2002, de 20 setembre, que regula lorganització del personal funcionari
no estatutari transferit per lRD 1478/2001, de 27 de desembre, que ocupa llocs de
treball en el Servei Balear de Salut (BOIB núm. 116, de 26 de setembre).
- Decret 122/2002, de 4 doctubre, pel qual es modifica el Decret 122/1987, de 30 de
desembre, dordenació sanitària territorial de les Illes Balears, modificat pel Decret
31/2001, de 23 de febrer (BOIB núm. 123, de 12 doctubre).
- Ordre del conseller de Presidència de 8 de març del 2002, dictada a proposta de la
consellera de Sanitat i Consum i de la consellera de Benestar Social, mitjançant la
qual es crea la Comissió Sociosanitària de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 21
de març).
Finalment, el CES ha emès sobre aquesta matèria els dictàmens següents:
- Dictamen núm. 08/2002, relatiu a lAvantprojecte de llei de salut de les Illes Balears.
- Dictamen núm. 14/2002, relatiu a lAvantprojecte de Llei sobre drogodependències
i altres conductes addictives a les Illes Balears.
III.3. EDUCACIÓ
Entre les normes dictades en la matèria destaquen:
El 2001:
- Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual sestableix lordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears (BOIB núm. 28, de
6 de març).
- Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la inspecció educativa en làmbit
de lensenyament no universitari (BOIB núm. 33, de 17 de març).
- Decret 54/2001, de 6 dabril, pel qual sestableix el règim dadmissió dalumnes en
els centres docents sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 44, de 12 dabril).
- Decret 66/2001, de 4 de maig, pel qual sestableix el currículum de leducació
infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 12 de maig).
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- Decret 67/2001, de 4 de maig, pel qual sestableix el currículum de leducació
primària a les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 12 de maig).
- Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula lestructura i lorganització de la
formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 63, de 26 de maig).
- Decret 84/2001, de 15 de juny, mitjançant el qual saprova el Reglament dorganització i funcionament del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (BOIB
núm. 76, de 26 de juny).
- Decret 104/2001, de 20 de juliol, de creació de lInstitut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 31 de juliol).
- Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual saprova la Llei de consells
escolars de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 18 de setembre). Decret 129/2001,
de 16 de novembre, de modificació del Decret 203/1999, de 17 de setembre, de
creació de lEscola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. (BOIB
núm. 141, de 24 de novembre).
El 2002:
- Decret 41/2002, de 22 de març, pel qual sautoritza a la Universitat de les Illes
Balears la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents a
lobtenció del títol oficial denginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria (BOIB núm. 39, de 30 de març).
- Decret 42/2002, de 22 de març, pel qual sautoritza a la Universitat de les Illes
Balears la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents a
lobtenció del títol oficial darquitectura tècnica (BOIB núm. 39, de 30 de març).
- Decret 43/2002, de 22 de març, pel qual sautoritza a la Universitat de les Illes
Balears la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents a
lobtenció del títol oficial de mestre especialista en educació especial (BOIB núm.
39, de 30 de març).
- Decret 63/2002, de 26 dabril, destabliment dels mòduls econòmics dels concerts
educatius per a lany 2002 (BOIB núm. 54, de 4 de maig).
- Decret 72/2002, de 17 de maig, pel qual saprova la creació de lInstitut Universitari dInvestigacions en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears
(BOIB núm. 63, de 25 de maig).
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- Decret 111/2002, de 2 dagost del 2002, pel qual sestableix lestructura i lordenació dels ensenyaments del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 104, de 29
dagost).
- Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual saprova el reglament orgànic de les
escoles públiques deducació infantil, dels col·legis públics deducació primària i
dels col·legis públics deducació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 doctubre).
- Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual saprova el reglament orgànic dels
instituts deducació secundària (BOIB núm. 120, de 5 doctubre).
El CES ha elaborat, a més, els dictàmens següents:
- Dictamen núm. 04/2002, sobre el Projecte de decret pel qual sestableix el currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en
animació turística.
- Dictamen núm. 05/2002, sobre el Projecte de decret pel qual sestableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en gestió administrativa.
- Dictamen núm. 10/2002, sobre el Projecte de decret pel qual sestableix el currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en comerç.
- Dictamen núm. 11/2002, sobre el Projecte de decret pel qual sestableix el currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en
desenvolupament daplicacions informàtiques.
III.4. HABITATGE
Quant a la producció normativa del 2001 destaquen:
- Decret 11/2001, de 26 de gener, pel qual es modifiquen determinats articles del
Decret 76/2000, de 5 de maig, dajudes a la rehabilitació dhabitatges i declaració
dàrees de rehabilitació integrada a les Illes Balears (BOIB núm. 16, de 6 de febrer).
- Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual sestableixen mesures reguladores de lús i
manteniment dels edificis (BOIB núm. 33, de 17 de març). Decret 126/2001, de 2
de novembre, pel qual es regula el règim de constitució, acreditació i funcionament
de les entitats de control de ledificació en la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 136, de 13 de novembre).
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Pel que fa al 2002:
Decret 91/2002, de 5 de juliol, de regulació i desenvolupament del pla autonòmic
balear dajuts a la promoció i accés a lhabitatge (BOIB núm. 83, d11 de juliol).
Decret 114/2002 de declaració dàrea de rehabilitació integrada del nucli urbà anomenat urbanització Galatzó (fase I) de Santa Ponça en el municipi de Calvià, a lempara del decret autonòmic 76/2000, de 5 de maig, dajudes a la rehabilitació dhabitatges
i declaració dàrees de rehabilitació integrada en les Illes Balears (BOIB núm. 113, de
19 de setembre).
Decret 113/2002, de 13 de setembre, de declaració dàrea de rehabilitació integrada
del nucli antic de Sineu, a lempara del decret autonòmic 76/2000, de 5 de maig, dajudes a la rehabilitació dhabitatges i declaració dàrees de rehabilitació integrada en les
Illes Balears (BOIB núm. 113, de 19 de setembre).
Decret 121/2002, de 4 doctubre, de declaració dàrea de rehabilitació integrada de
Ferreries, a lempara del decret autonòmic 76/2000, de 5 de maig del 2000 dajudes a la
rehabilitació dhabitatges i declaració dàrees de rehabilitació integrada en les Illes Balears
(BOIB núm. 123, de 12 doctubre).
Finalment, el CES ha emès els següents dictàmens relacionats amb aquesta matèria:
- Dictamen núm. 06/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears relatiu al
Projecte de decret sobre programació de ledificació.
- Dictamen núm. 9/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears relatiu a
lAvantprojecte de llei reguladora del creixement urbanístic de les Illes Balears.
- Dictamen núm. 17/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre el
Projecte de decret mitjançant qual es regulen les ajudes complementàries al Pla
dhabitatge estatal 2002/2005.
- Dictamen núm. 18/2002 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre el
Projecte de decret pel qual es regula el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.
III. 5. MEDI AMBIENT
El 2001 sha aprovat la Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció ambiental de
ses Salines dEivissa i Formentera (BOIB núm. 156, de 29 de desembre).
Altres normes importants sobre medi ambient són:
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El 2001:
- Decret 13/2001, de 2 de febrer, dorganització i funcionament de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial (BOIB núm. 18, de 10 de febrer).
- Decret 46/2001, de 30 de març, daprovació definitiva del Pla director sectorial per
a la gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera (BOIB núm. 45, de 14 dabril).
- Decret 61/2001, de 20 dabril, sobre el procediment i el règim de les autoritzacions
temporals per a embarcacions desplai no professionals en les instal·lacions portuàries gestionades directament per lAdministració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 52, d1 de maig).
- Decret 111/2001, de 31 dagost, pel qual es declaren les Fonts Ufanes monument
natural (BOIB núm. 109, d11 de setembre).
- Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el Parc Natural de la
península de Llevant i les reserves naturals del cap de Ferrutx i del cap des Freu
(BOIB núm. 140, de 22 de novembre).
- Decret 145/2001, de 21 de desembre, de designació de lorganisme competent previst en el Reglament 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març,
relatiu al sistema de gestió i auditories mediambientals a làmbit de les Illes Balears, i creació del Registre Balear de Centres Turístics i no Turístics Adherits al
Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals (BOIB núm. 511 ext.,
de 31 de desembre).
- Acord del Consell de Govern de 21 de desembre del 2001, de mesures de promoció
de les activitats econòmiques, les infraestructures i el teixit sociolaboral dels territoris situats dins els límits dels parcs i reserves de les Illes Balears (BOIB núm. 11,
de 24 de gener).
El 2002:
- Decret 15/2002, d1 de febrer, de creació del Fòrum dEducació Ambiental de les
Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer). Decret 24/2002, de 15 de febrer, pel
qual es declaren el Parc Natural de Cala dHort, cap de Llentrisca i sa Talaia, i les
reserves naturals des Vedrà i es Vedranell i dels illots de Ponent (BOIB núm. 23, de
21 de febrer).
- Decret 39/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 85/1992, de 18 de
novembre, de creació del Parc Naturall de Mondragó (BOIB núm. 35, de 21 de
març).
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- Decret 40/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 4/1988, de 28 de
gener, de declaració del Parc Natural de sAlbufera de Mallorca (BOIB núm. 35, de
21 de març).
- Decret 52/2002, de 5 dabril, pel qual es modifica el Decret 7/1995, de 26 de gener,
de declaració del Parc Natural de sa Dragonera (BOIB núm. 44, d11 dabril).
- Decret 53/2002, de 5 dabril, pel qual es modifica el Decret 50/1995, de 4 de maig,
de declaració del Parc Natural de sAlbufera des Grau, illa den Colom i cap de
Favàritx (BOIB núm. 44, d11 dabril).
- Decret 58/2002, de 12 dabril, pel qual es modifiquen el Decret 121/2001, de 19
doctubre, pel qual es declara sAlbufereta Reserva Natural. Decret 127/2001, de 9
de novembre, pel qual es declara el Parc Natural de la península de Llevant i les
reserves naturals del cap de Ferrutx i del cap des Freu. Decret 24/2002, de 15 de
febrer, pel qual es declara el Parc Natural de Cala dHort, cap de Llentrisca i sa
Talaia i les reserves naturals des Vedrà i des Vedranell i dels illots de Ponent (BOIB
núm. 48, de 20 dabril).
Decret 95/2002, de dia 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de Caça i els
Consells Insulars de Caça (BOIB núm. 87, de 20 de juliol).
Decret 123/2002, de 4 doctubre, sobre la implantació de lAgenda Local 21 als
municipis de les Illes Balears (BOIB núm. 123, de 12 doctubre).
- Acord del Consell de Govern de 15 de febrer del 2002 sobre laprovació definitiva
del Pla dordenació de recursos naturals de Cala dHort, cap de Llentrisca i sa
Talaia (BOIB núm. 25, de 26 de febrer).
Vegeu, a més, apartat I.4. pel que fa a latribució de competències als consells insulars en matèria dordenació del territori.
III.6. CULTURA
En matèria de cultura cal fer esment de les normes següents:
- Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional (BOIB núm. 38, de 28
de març).
- Decret 60/2001, de 20 dabril, de creació de la Comissió de Valoració del Patrimoni
Històric (BOIB núm. 52, d1 de maig).
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- Decret 107/2001, de 3 dagost, pel qual es crea lArxiu i Museu de lEducació de
les Illes Balears i sen regula el funcionament (BOIB núm. 96, d11 dagost).
III.7. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
En el 2001 sha autoritzat a lempresa pública PARCBIT DESENVOLUPAMENT,
SA per participar en la constitució de la societat cooperativa Parc BIT energia i altres
serveis SCL, mitjançant el Decret 125/2001, de 26 doctubre (BOIB núm. 133, de 6 de
novembre). Sha aprovat el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic.
III.8. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Sha aprovat la Llei 8/2001, de 27 dabril, de designació de seu dels jutjats social i
penal amb jurisdicció a lilla de Menorca (BOIB núm. 54, de 5 de maig).
III.9. MARC NORMATIU SOBRE LÚS SOCIAL DE LA LLENGUA
Les normes més remarcables en aquesta matèria dictades el 2001 i el 2002 són:
- Decret 25/2001, de 16 de febrer, pel qual saprova el reglament que regula lexigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius daccés a la
funció pública de lAdministració del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 23,
de 22 de febrer).
- Decret 26/2001, de 16 de febrer, de modificació del Decret 27/1994, d11 de març,
pel qual saprova el reglament dingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 23, de 22 de febrer).
- Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula lexigència de coneixement
de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre).
- Decret 49/2001, de 30 de març, pel qual es constitueix la Comissió Interdepartamental per a lAny Europeu de les Llengües (BOIB núm. 43, de 10 dabril). Decret
50/2001, de 30 de març, pel qual sautoritza a la Universitat de les Illes Balears la
implantació dels ensenyaments conduents a lobtenció del títol de llicenciat en filologia anglesa (BOIB núm. 43, de 10 dabril).
- Decret 51/2001, de 30 de març, pel qual sautoritza a la Universitat de les Illes
Balears la implantació dels ensenyaments conduents a lobtenció del títol de diplomat en fisioteràpia, i el canvi simultani de la denominació de lEscola Universitària
dInfermeria per Escola Universitària dInfermeria i Fisioteràpia (BOIB núm. 43,
de 10 dabril).
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- Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana
(BOIB núm. 56, de 9 de maig).
III.10. SEGURETAT SOCIAL I PROTECCIÓ SOCIAL
Shan elaborat durant el 2001 un seguit de normes sobre aquesta matèria, entre les
quals destaquen:
- Decret 15/2001, de 2 de febrer, datribució de competències a lInstitut Balear dAfers
Socials (BOIB núm. 18, de 10 de febrer).
- Decret 53/2001, de 30 de març, pel qual es crea i regula el Consell de Persones amb
Discapacitat de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 12 dabril).
- Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima dinserció
(BOIB núm. 120, de 6 doctubre).
El 2002 sha modificat novament el Decret 65/1998, de 26 de juny, dorganització i
funcionament de lInstitut Balear dAfers Socials, mitjançant el Decret 75/2002, de 17
de maig (BOIB núm. 63, de 25 de maig).
El CES ha emès, daltra banda, el Dictamen núm. 15/2002 del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears sobre lAvantprojecte de llei de serveis socials.
Vegeu, a més, apartat I.4. pel que fa a latribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.
III.11. VOLUNTARIAT I ORGANITZACIONS
No hi ha legislació el 2001 sobre aquesta matèria.
III.12. IMMIGRACIÓ
Mitjançant el Decret 106/2001, de 27 de juliol (BOIB núm. 93, de 4 dagost), es
modifiquen determinats articles del Decret 237/1999, de 5 de novembre, pel qual es crea
el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears.
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