
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 19053

Llei 13/2006, de 19 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial de
publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb
la redacció que li dóna la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que
corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s’han d’exercir dins
el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

Per desplegar aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14 de desem-
bre, de col·legis professionals de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de col·legis pro-
fessionals s’ha de fer per llei, i la proposta de la iniciativa legislativa la poden
instar la majoria dels professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears.
L’article 1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
col·legis professionals de les Illes Balears, estableix que les peticions de creació
d’un nou col·legi professional que suposi l’extensió de l’organització col·legial
a una professió que no en tingui, sempre que aquestes peticions siguin formula-
des a l’empara de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals
de les Illes Balears, les poden formular els professionals de les Illes Balears o
les associacions en les quals s’integren. En aquest cas, la iniciativa ha estat de
l’Associació de Periodistes, Publicitaris, Relacions Públiques i de Protocol de
les Illes Balears, que ha manifestat la seva voluntat de constituir el Col·legi
Oficial de publicitaris i relacions públiques, d’acord amb el certificat del secre-
tari de l’associació de dia 25 de juliol de 2006.

La sol·licitud de creació d’aquest col·legi ve motivada per l’interès dels
professionals promotors a constituir-se en col·legi professional perquè ordeni
l’exercici de la professió en el marc de la llei; defensi i representi els interessos
generals de la professió, especialment davant els poders públics; col·labori amb
les administracions públiques per satisfer interessos generals i defensi i repre-
senti els interessos col·lectius dels professionals que l’integrin.

L’existència del Col·legi Oficial de publicitaris i relacions públiques per-
metrà garantir que l’activitat d’aquests professionals, d’incidència rellevant en
l’àmbit de l’economia i de la comunicació, es tracti amb rigor i responsabilitat i
s’ajusti a les disposicions específiques establertes a la Llei 34/1988, d’11 de
novembre, general de publicitat, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a
la defensa dels consumidors i usuaris, i a les modificacions posteriors, mitjan-
çant l’establiment de directrius que orientin el professional en el maneig i l’a-
plicació dels coneixements adquirits. Així, el Col·legi vetllarà per la qualitat dels
serveis prestats pels seus col·legiats, complint estrictament les normes deonto-
lògiques de la professió i les demandes de la societat, i col·laborarà amb tot el
sector públic en general i especialment amb el d’àmbit territorial autonòmic, en
l’exercici de les funcions que té encomanades.

L’exercici de la professió de publicitari i relacions públiques exigeix una
formació acadèmica que ve recolzada per la titulació oficial reconeguda pel
Reial Decret 1386/1991, de 30 d’agost, pel qual s’estableix el títol universitari
oficial de llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Així doncs, es considera oportú i necessari crear un col·legi professional
que integri els professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions de publicitat i relacions públiques, i dotar aquest col·lectiu amb l’or-
ganització necessària per defensar els interessos generals i professionals en
l’àmbit de les Illes Balears.

Article 1
Objecte

1. Es crea el Col·legi Oficial de publicitaris i relacions públiques de les
Illes Balears, com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica prò-

pia.

2. El Col·legi Oficial que es crea obtindrà la capacitat d’actuar des que
se’n constitueixin els òrgans de govern.

3. L’estructura interna i el funcionament han de ser democràtics, i s’ha de
regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
col·legis professionals, per la normativa autonòmica que la desplegui legalment
o reglamentàriament, per aquesta llei de creació, pels seus propis Estatuts, per
la resta de normativa interna i per totes aquelles que hi siguin d’aplicació gene-
ral o subsidiària.

Article 2
Professionals col·legiats

El Col·legi Oficial de publicitaris i relacions públiques de les Illes Balears
agrupa els professionals que hagin obtingut la titulació universitària oficial de
llicenciat en publicitat i relacions públiques o l’homologació d’aquesta. En el
cas de titulacions estrangeres, també se n’ha d’acreditar l’homologació.

Article 3
Àmbit d’actuació del Col·legi Oficial

L’àmbit territorial d’actuació del Col·legi Oficial de publicitaris i rela-
cions públiques que es crea és el de les Illes Balears.

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió

Per a l’exercici de la professió de publicitari i relacions públiques a les
Illes Balears és requisit imprescindible la incorporació al Col·legi de publicita-
ris i relacions públiques de les Illes Balears, i tot això sense perjudici del que
disposi la legislació bàsica estatal.

Disposició transitòria primera
Creació de la comissió gestora

El col·lectiu de professionals de publicitat i relacions públiques de les Illes
Balears, que en representen la majoria, ha de crear amb caràcter provisional una
comissió gestora que s’ha d’encarregar, en el termini de sis mesos comptadors
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de redactar uns estatuts provisionals i
d’establir la convocatòria de l’assemblea constituent. Aquests estatuts, en qual-
sevol cas, han de garantir la participació, en l’assemblea constituent, dels pro-
fessionals que exerceixin les seves funcions com a publicitaris i relacions públi-
ques en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts provisionals han de
regular:

a) Els requisits per adquirir la condició de col·legiat, circumstància que
permetrà participar en l’assemblea constituent del Col·legi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’assemblea
constituent s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els dia-
ris de major difusió d’aquesta comunitat.

Disposició transitòria segona
Assemblea constituent

L’assemblea constituent ha de:

a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió de la comissió gestora de la constitu-
ció del Col·legi.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als

òrgans col·legiats.

Disposició transitòria tercera
Aprovació i publicació dels estatuts

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, i el certificat de l’acta de l’as-
semblea constituent s’han de trametre a l’òrgan competent de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè se’n pronunciï sobre la
legalitat i n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició transitòria quarta
Incorporació de no titulats

No obstant el que estableix l’article 2 d’aquesta llei, poden demanar la
incorporació al col·legi, durant el termini de dos anys des de la data que comen-
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ci a vigir aquesta norma, aquells professionals que, sense estar en possessió de
la titulació requerida per assolir la condició de col·legiat, acreditin l’exercici
professional i habitual com a publicitari i relacions públiques i comptin amb un
títol oficial legalment obtingut.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribu-
nals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, dinou d’octubre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La consellera de Presidència i Esports
Mª Rosa Puig Oliver

— o —

Num. 19057
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

De conformitat amb el marc de distribució competencial dissenyat per la
Constitució Espanyola del 1978, a l’empara de l’article 148.1.19a, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va assumir, d’acord amb l’article 10.12 de
l’Estatut d’Autonomia, la plena competència en matèria d’esport i lleure.

En ús d’aquestes competències constitucionals, sense obviar, d’altra
banda, l’atribució de competències en matèria d’esports als consells insulars
amb l’aprovació de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de compe-
tències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció socio-
cultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, i per
l’interès que suposa la promoció de l’esport en general per a un territori o per a
un país, es va promulgar la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear, que
va suposar un pas legislatiu innovador molt important a la nostra comunitat
autònoma.

Des de l’any 1995 fins a la data, les administracions públiques de les Illes
Balears han assumit una responsabilitat important en la promoció de l’esport i
en el desenvolupament de les seves activitats, tot atorgant un paper de primer
ordre als i a les nostres esportistes i a l’autoregulació del model associatiu, cosa
que obliga a elaborar un nou marc legal adequat a aquesta evolució i en el qual,
sens dubte, es podran desenvolupar els projectes esportius de futur.

L’evolució de l’esport, en la seva expressió més àmplia, és una realitat a
les Illes Balears. L’augment de les instal·lacions públiques i privades, el suport
institucional a la millora de les condicions d’accessibilitat i l’alt interès del sec-
tor privat per oferir espais de qualitat han provocat un augment quantitatiu i qua-
litatiu de l’esport a la nostra comunitat autònoma.

L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé
per a la societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciuta-
dania de les Illes tingui opcions de practicar-lo, de forma individual o formant
part de les diferents i necessàries organitzacions esportives que el gestionen i
que són igualment valorades i necessàries en la societat.

Al llarg del cicle vital de l’ésser humà transcorren diferents etapes, i és
difícil determinar quina és la més adequada per iniciar la pràctica d’un esport.
Les persones evolucionen en la vida aplicant uns valors i uns conceptes que
s’assimilen i s’aprenen a poc a poc. Així, una persona neix i creix en el seu
entorn. En la seva etapa infantil juga, però és durant l’etapa escolar quan trans-
forma el joc en activitat física, sense una opció clara, però practicant diferents
esports segons les circumstàncies i l’entorn. Posteriorment, un joc concret es
converteix en afecció i s’hi identifica, i es troba més còmode en la pràctica

d’una sola modalitat o, a tot estirar, dues. En la seva evolució, pot sentir la
necessitat d’associar-se a petits clubs de barri o a escoles, generalment més prò-
ximes al domicili, i fins i tot introduir-se en un club esportiu i, alhora, en una
federació. Les entitats ofereixen les seves instal·lacions, privades o públiques, i,
amb l’ajuda de família, personal tècnic i altres persones afins, la persona inicia
una etapa de maduresa esportiva, la competició, que pot arribar a dur-la, en
alguns casos, fins a aconseguir el cim de l’esport. Amb els seus èxits i la seva
imatge, facilitarà la incorporació a la pràctica esportiva, en especial de menors
i adolescents, que la veuran com el model que han de seguir. La promoció de
l’esport, amb el suport del sector públic i la iniciativa privada, motivarà les dife-
rents generacions perquè adoptin una filosofia de vida en la qual es respecti el
medi ambient que ens envolta; una cultura que necessita d’una formació i,
sobretot, les diverses possibilitats per al futur laboral que són subjacents a l’es-
port i que suposen, en definitiva, un benefici per a la nostra societat. El nou text
possibilita tot aquest procés humà i social. 

És desig d’aquesta llei que la cultura de l’esport s’estengui i s’implanti
entre les persones i les institucions, i, en general, en la societat balear, que ja ha
demostrat el valor cultural i formatiu de l’esport i de la seva pràctica en qualse-
vol forma i manera possibles.

L’element central d’aquesta nova llei és la persona en la seva condició
d’esportista, d’atleta. Ni les administracions, ni els elements dinamitzadors de la
societat serien capaços d’assolir les seves metes sense l’esforç i la dedicació que
els esportistes posen per ser els millors. Ells són l’eix en el qual han de creuar-se
les diferents iniciatives, competències, atribucions i facultats. 

El desenvolupament de l’activitat esportiva i l’associacionisme en clubs
esportius han respectat els estaments que conformen les federacions i han posat
en marxa una lògica descentralització de les competències cap a les entitats
locals.

Aquesta llei pretén proporcionar un marc legal adequat a aquesta situació
i als ideals esportius de la nostra comunitat autònoma, perquè mitjançant l’es-
port i la seva pràctica tant en l’àmbit competitiu com en els àmbits bàsic, ele-
mental, formatiu i casual, la societat i els éssers humans augmenten la seva con-
sideració cultural i social. L’esport, en determinades situacions, i l’administra-
ció n’és plenament conscient, és un magnífic vehicle de futur per a la nostra
societat i ha estat àmpliament demostrat que les societats més modernes i més
racionals tenen models esportius plenament desenvolupats, sobretot basats en
l’efectivitat i la gestió, que és, sens dubte, el segon gran element en què es basa
aquesta llei de l’esport: la gestió eficaç i adequada.

II

Així, sobre la base d’aquests dos grans pilars, la persona en la seva con-
dició d’esportista i l’eficàcia en la gestió esportiva, s’ha construït aquest nou
text, que aporta les novetats que breument es descriuen.

En el títol I, relatiu a les disposicions generals, s’estableixen l’objecte i
l’àmbit d’aplicació de la llei amb una especial referència a la funció social de
l’activitat física i l’esport i la seva contribució al desenvolupament i a la forma-
ció integral de les persones, la millora de la seva qualitat de vida i el reconeixe-
ment dels valors que comporta la pràctica de l’esport, juntament amb una rela-
ció de definicions que ajuden a la comprensió global del text.

Regula també aquest títol les finalitats a les quals s’ha d’orientar l’activi-
tat de les administracions públiques de les Illes Balears en matèria d’esports, i
també els principis que han de regir les polítiques esportives.

En el títol II, com a novetat important, es defineixen amb absoluta clare-
dat i concreció aquelles competències típicament administratives que deté l’ad-
ministració i que són, sens dubte, la seva principal responsabilitat. Aquesta llei
pretén redefinir les funcions públiques en l’esport, consagrant les entitats que
intervenen com el que són, entitats purament privades, amb la seva lògica capa-
citat d’autoregulació, i reconeixent les vertaderes competències administratives,
reservades en l’ús del mandat constitucional i estatutari a l’administració. Una
excessiva presència pública en l’esport, una sobredimensionada intervenció
administrativa, en ocasions, en comptes d’ajudar, sol alentir el lògic desenvolu-
pament del sector. Era necessari, doncs, establir les competències públiques i
definir-les.

Aquest títol tracta de l’organització administrativa peculiar de les Illes
Balears i defineix les competències dels diferents nivells de responsabilitat
administrativa i política, de manera que l’estructura organitzativa disposi dels
elements necessaris d’agilitat i eficàcia, respectant i fent una clara referència a
la *insularitat+ de la comunitat autònoma, element fonamental que incideix en
tots els sectors esportius i que per la seva pròpia naturalesa exigeix de les admi-
nistracions i de les diferents organitzacions, la sensibilitat necessària per pre-
veure les solucions als problemes que en el futur immediat pugui generar aques-
ta realitat històrica.

El títol III regula l’activitat esportiva en els seus diferents vessants: l’es-
pontani, l’escolar, l’universitari, el desenvolupat en el medi natural, etc. S’ha
tingut un interès especial per regular el dret a l’esport per a les persones amb
qualsevol tipus, nivell i grau de discapacitat, que no es va incloure a la llei ante-
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