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Els documents que es poden visualitzar en aquest recull són els que es varen elaborar al llarg de 

les tramitacions dels projectes de llei de modificació de la Compilació de dret civil de les Illes 

Balears de 1961. 

 

Cal esmentar que, abans, una vegada entrat en vigor l’Estatut d’autonomia l’any 1983, el Govern 

de les Illes Balears, en sessió de dia  24 de novembre d’aquest any, va adoptar l’acord de 

ratificar l’encàrrec fet pel RD 1007/81, de 22 de maig, a la Comissió Compiladora de Juristes de 

Balears, els membres de la qual foren nomenats a proposta del president del Consell Executiu 

del Consell General Interinsular, en sessió de dia 3 de novembre de 1981. Aquesta comissió 

estava integrada pel Sr. Ramón Montero Fernández-Cid, magistrat designat en representació de 

l’Audiència Territorial; el Sr. Raimundo Clar Garau i el Sr. Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés, 

ambdós designats pel Col·legi Notarial; el Sr. Miguel Masot  Miquel i el Sr. Juan José Tur Serra, 

ambdós designats pel Col·legi d’Advocats; el Sr. Tomás Mir de la Fuente, designat per la 

Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears; els Srs. Román Piña Homs, Miguel Coll 

Carreras i José Cerdá Gimeno, designats a proposta dels consells insulars de Mallorca, Menorca 

i Eivissa i Formentera, respectivament; el Sr. Francisco Noguera Roig, designat pel Consell 

General Interinsular; el Sr. Juan Blascos Serra, designat per l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Sr. 

Juan Vidal Perelló, designat per la Direcció Regional del Col·legi Nacional de Registradors de la 

Propietat i Mercantil. 

 

Entre els vocals, s’hi va produir l’elecció del Sr. Francisco Noguera Roig com a president de la 

comissió. Hi va haver la designació del Sr. Guillermo Vidal Andreu, en substitució, per 

renúncia, del Sr. Ramón Montero Fernández-Cid i del Sr. Bernardo Cardona Escandell, en 

substitució, per mort, del Sr. Juan José Tur Serra. 
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La comissió va procurar fer una adaptació de la Compilació vigent a la “realitat social 

secularment arrelada a la consciència jurídica del país”, va estudiar la conveniència de mantenir 

algunes institucions arrelades a la nostra comunitat, va actualitzar preceptes que havien 

d’adaptar-se a les previsions constitucionals, va corregir insuficiències o omissions normatives i 

va tractar d’evitar el màxim de dogmatismes innecessaris. 

 

Elaborada per la Comissió Compiladora de Juristes de Balears una proposta de modificació de la 

Compilació, el Consell de Govern de dia 6 de març de 1986 va aprovar un Projecte de llei sobre 

Compilació de dret civil de Balears, projecte que en data de dia 13 de març fou presentat al 

Parlament. 

 

A partir d’aquesta data els documents dels expedients dels projectes de llei de modificació de la 

Compilació de dret civil de les Illes Balears són els que constitueixen aquest recull.  


