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d’edat amb capacitat d’obrar plena i han de conèixer l’atorgant.
Disposició final segona
3. Si l’atorgant designa un o més representants, hauran de constar, així
mateix, al document el nom, els llinatges, el número del DNI o d’un document
d’identitat equivalent i la signatura de la persona o de les persones designades,
amb l’acceptació expressa de ser-ho. Al igual que els testimonis, el representant
o els representants designats hauran de ser majors d’edat i amb plena capacitat
d’obrar.
4. Aquest document s’ha d’inscriure en el Registre de voluntats anticipades i, en el seu cas, en el Registre de donants d’òrgans. La inscripció s’ha d’efectuar a petició de l’atorgant, d’un dels testimonis, amb el seu consentiment,
que es presumeix excepte en cas d’indicació contrària, o del notari, en cas d’haver-se atorgat el document notarialment. En qualsevol dels casos, la inscripció
s’ha de sol·licitar en la forma, els terminis i els requisits que s’estableixin reglamentàriament.

Aquesta llei entrarà en vigor als tres mesos d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, tres de març de dos mil sis
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera de Salut i Consum
Aina Mª Castillo Ferrer

—o—
Article 4
Destinataris
Són destinataris de les voluntats anticipades els hospitals, les clíniques, els centres de salut, els dispensaris, els metges o altres persones o organismes als quals correspongui complir la voluntat anticipada que es manifesta.
Article 5
Representants

Num. 4212
Correcció d’errates de l’edicte 23217, “Llei 13/2005, de 27 de
desembre de mesures tributàries i administratives”, publicat al
BOIB núm 196 de 31-12-2005.
Havent-se detectat errates en la publicació de l’edicte 23217 referit a ‘Llei
13/2005 de27 de desembre de mesures tributàries i administratives’ publicat en
el BOIB núm 196 del 31-12-2005 , es procedeix a les oportunes correccions i:

L’atorgant pot designar un o diversos representants simultanis o successius perquè siguin els interlocutors vàlids a l’hora de dur a terme la voluntat
continguda en el document.

En la versió catalana, “Disposició addicional novena”, allà on diu:

La representació atorgada a favor del cònjuge o de la parella estable
o de fet queda sense efecte per la interposició d’una demanda de nul·litat, de
separació matrimonial o de divorci, o pel cessament de la convivència, a no ser
que el declarant manifesti expressament que la representació continua vigent.

Ha de dir:

Article 6
Compliment de les instruccions
La Conselleria de Salut i Consum ha de regular reglamentàriament
el procediment adequat perquè es garanteixi el compliment de les instruccions
donades per l’atorgant. En aquest sentit, en el cas que contra el compliment de
les instruccions es manifestés l’objecció de consciència de qualque facultatiu,
aquest ha de comunicar-ho a l’interessat o al seu representant i a la conselleria
que ha de garantir els professionals sanitaris i els recursos suficients per atendre
la voluntat manifestada.
Es tindran per no posades les instruccions contràries a l’ordenament
jurídic o a la bona pràctica clínica o les que no es corresponguin exactament
amb el supòsit de fet que la persona ha previst a l’hora d’emetre-les. En aquests
casos, l’incompliment de les instruccions s’ha de motivar i s’ha d’anotar en la
història clínica del pacient.
Article 7
Canvis
Les voluntats anticipades es poden modificar, substituir o deixar
sense efecte en qualsevol moment, sempre que l’atorgant conservi la seva capacitat, en els termes de l’article 3.
Article 8
Registre de voluntats anticipades
1. Es crea el Registre de voluntats anticipades, dependent de la
Conselleria de Salut i Consum, que funciona d’acord amb els principis de confidencialitat i de connexió amb el Registre nacional d’intencions prèvies i amb
els de donants d’òrgans.
2. Els establiments sanitaris han de poder accedir al Registre de voluntats
anticipades en qualsevol moment, i la Conselleria de Salut i Consum n’ha d’organitzar el funcionament de conformitat amb aquesta exigència de connexió
permanent.
Disposició derogatòria
Per la present llei es deroga l’article 18 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i qualsevol altra norma que contravengui l’exposat en aquesta llei.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions
necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

“La present llei és també aplicable….”
“Estan exclosos de l’àmbit d’aplicació…”

2. “La present llei és també aplicable “
3. “ Estan exclosos de l’àmbit d’aplicació “
En la versió castellana, allà on diu:
“Y para que así conste, expido la presente certificación…” , s’ha de suprimir el paràgraf esmentat.
Palma, 7 de març de 2006

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 4007
Decret 18/2006, de 3 de març, pel qual s’autoritza la implantació
de programes oficials de postgrau a la Universitat de les Illes
Balears
L’article 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la
Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificada per la Llei orgànica 9/1994,
de 24 de març, i la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, estableix que correspon
a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposa l’article 27 de la
Constitució, sense perjudici de les facultats que corresponen a l’Estat.
El 25 de maig de 1998, els ministres d’Educació de França, Alemanya,
Itàlia i el Regne Unit firmaren a la Universitat de la Sorbona una declaració en
la qual s’instava al desenvolupament d’un espai europeu d’educació superior. El
19 de juny de 1999, trenta estats europeus - membres de la Unió Europea, de
l’espai europeu de lliure comerç i països de l’est i del centre d’Europa- varen
subscriure la Declaració de Bolonya, que va establir els fonaments per a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) organitzat sobre els
principis de qualitat, mobilitat, diversitat i competitivitat.
L’article 8.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, estableix que
són les facultats, les escoles tècniques o politècniques superiors i les escoles universitàries o escoles universitàries politècniques els centres encarregats d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió
conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial amb validesa a tot el territori
nacional, i també d’aquelles altres funcions que determinen els estatuts de la
universitat. Així mateix, l’article 8.2 estableix que la creació, la modificació i la
supressió dels centres esmentats en l’article 8.1, i també la implantació i la
supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial amb validesa a tot el territori nacional, han de ser acordats per
la comunitat autònoma, a proposta del consell social o bé per iniciativa pròpia
amb l’acord de l’esmentat consell; en tot cas, després de l’informe previ del

