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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 25136
Correcció d’errades de la Llei 7/1998 de 12 de novembre,
d’Ordenació Farmacèutica de les Illes Balears, publicada en el
B.O.C.A.I.B. nº 149 de 21 de novembre, edicte nº 22252)

Havent estat observat errors en la versió castellana del text tramès pel
Parlament de les Illes Balears de la Llei d’Ordenació Farmacèutica, aprovada dia
3 novembre del 1998, cal efectuar-hi les correccions següents:

A l’article 21.d): Allà on diu “podrá delimitar”, hi ha de dir “delimitará”.

A l’article 48.1: Allà on diu “obligatorios”, hi ha de dir “obligados”.

La qual cosa es publica per a informació general.

Palma, a 18 de desembre del 1998.

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller de Sanitat i Consum
       Frances Fiol i Amengual

— o —-

Núm. 25044
Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes
Balears

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
 DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

El compliment adequat del mandat contingut a l’article 46 de la Constitució
exigeix al Parlament de les Illes Balears fer un ús més intens de l’habilitació que
li proporcionen els articles 148.1.16ª de la Constitució i 10.19 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i, en conseqüència, ordenar globalment l’acció
dels poders públics i dels ciutadans de les Illes Balears en matèria de defensa del
patrimoni històric, amb voluntat ferma de transmetre a les generacions venidores
el testimoni avui encara ric de la història, l’art i la cultura dels pobles illencs.

Aquesta llei neix, per tant, amb la finalitat de completar l’ordenament
jurídic vigent i d’aprofundir en els  principis  conservacionistes -sovint difícils de
mantenir en una comunitat de vocació turística- tenint en compte les peculiaritats
de les realitats insulars. En concret, el legislador es proposa:

a) Establir el règim de protecció dels béns integrants del patrimoni històric
a partir de les categories de béns d’interès cultural i béns catalogats.

b) Dedicar una atenció preferent al patrimoni arqueològic.

c) Definir amb claredat les responsabilitats dels diversos nivells
administratius.

d) Posar a disposició de les administracions actuants mesures suficients de
foment del patrimoni històric.

e) Elaborar un quadre d’infraccions i sancions que permeti lluitar
eficaçment contra la destrucció, la conservació negligent i l’espoliació del patrimoni
històric.

La llei present vol aprofitar, en gran mesura, les tècniques jurídiques
dissenyades per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimonio histórico español.
En aquesta línia, la protecció dels béns a què es refereix aquesta llei se centra
principalment en dues categories de protecció: els béns d’interès cultural i els béns
catalogats. La primera d’aquestes categories reuneix els béns més rellevants i
mereixedors del grau més elevat de protecció, la qual haurà de ser dispensada per
acord del ple del consell insular corresponent. D’altra banda, la categoria dels béns
catalogats, que aspira a estendre els límits de l’actual política de defensa i
conservació d’aquest patrimoni, acomplirà sovint la funció de protegir béns que
més endavant puguin gaudir de la condició de béns d’interès cultural. Els consells
insulars assoliran la responsabilitat d’incoar i instruir els corresponents
procediments.

El títol III es dedica completament al patrimoni arqueològic i paleontològic.
Les característiques del desenvolupament econòmic de les Illes aconsellen que els
béns integrants d’aquest inestimable patrimoni siguin objecte d’una protecció
enèrgica. Per això, la llei estableix nombroses mesures de garantia, no solament
davant l’acció espontània dels particulars, sinó també davant les actuacions dels
experts.

Des del punt de vista de la distribució territorial de les competències
administratives, la llei aposta decididament per situar el nucli de les funcions
executives en els consells insulars, en els quals s’insereixen les comissions
insulars del patrimoni històric, si bé reserva als municipis nous espais d’intervenció
exigits per un recte enteniment del principi d’autonomia local.

En matèria de foment, la línia iniciada pel Parlament de les Illes Balears
amb la Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric
de les Illes Balears, es veu reforçada amb aquesta llei. També s’estableixen altres
mesures de caràcter subvencional i tributari que constitueixen un nou, i encara
petit, pas endavant en la defensa del patrimoni històric.

Completa el quadre de mesures administratives el títol XI, dedicat a la
potestat sancionadora dels consells insulars, que és una potestat reglada de la qual
no es pot prescindir si es vol lluitar decididament contra la deterioració i la pèrdua
dels béns culturals. En aquesta matèria, la llei present, que ha begut en les fonts de
les recents reformes legislatives, ha establert un quadre d’infraccions i sancions
coherent amb la intensitat del dany causat al patrimoni històric. Finalment, aquesta
llei racionalitza l’exercici del poder punitiu des del punt de vista de la distribució
de competències entre els diversos òrgans dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Títol preliminar. Principis generals.

Article 1. Objecte.

1. Són objecte d’aquesta llei la protecció, la conservació, l’enriquiment, el
foment, la investigació i la difusió del patrimoni històric de les Illes Balears,
perquè puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors
condicions a les generacions futures.

2. El patrimoni històric de les Illes Balears s’integra de tots els béns i valors
de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històricoindustrial, paleontològic,
etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic per a les
Illes Balears.

3. El Govern de les Illes Balears promourà una política, en coordinació i
col·laboració amb les altres administracions públiques, per al retorn a l’illa
d’origen dels béns del patrimoni històric que es troben fora de les Illes Balears.

Article 2. Col·laboració entre les administracions públiques.

1. En defensa del patrimoni històric i per assegurar la més eficaç consecució
dels objectius fixats en aquesta llei, les administracions públiques col·laboraran i
estimularan conjuntament la participació dels ciutadans, de les empreses i de les
institucions privades.

2. Les administracions públiques actuaran sota el principi de la cooperació
institucional i com a conseqüència coordinaran la seva actuació i es proporciona-
ran recíprocament la informació necessària per a l’exercici adequat de les seves
competències.

Article 3. Col·laboració dels particulars.

1. Les persones físiques i jurídiques que observin perill de destrucció o
deterioració en un bé integrant del patrimoni històric ho hauran de posar en


