
II LEGISLATURA (1987-1991) 
 
Llei 10/1987, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1988. 

BOPIB núm. 17, de dia 29 de gener del 1988. 
BOCAIB núm. 163, de dia 31 de desembre del 1987. Continuació al 

 BOCAIB núm. 7, de dia 16 de gener del 1988. 
BOE núm. 131, de dia 1 de juny del 1988. 
 

   
ANY 1988 

  
Llei 1/1988, de 7 d’abril, de declaració de la zona litoral i boscosa 
de la costa sud del terme municipal de Ciutadella, compresa entre 
l’arenal de Son Xoriguer i Cala Galdana, com a àrea natural 
d’especial interès. 

BOPIB núm. 24, de dia 22 d'abril del 1988. 
BOCAIB núm. 54, de dia 5 de maig del 1988. 
BOE núm. 173, de dia 20 de juliol del 1988. 

  
Llei 2/1988, de 28 d’abril, de declaració del Barranc  d’Algendar 
com a àrea natural d’especial interès. 

BOPIB núm. 27, de dia 13 de maig del 1988. 
BOCAIB núm. 58, de dia 14 de maig del 1988. 
BOE núm. 247, de dia 14 d'octubre del 1988. 

  
Llei 3/1988, de 5 de maig, de modificació de la Llei 8/1984, de 21 
de novembre, de la Comissió Tècnica Interinsular. 

BOPIB núm. 28, de dia 20 de maig del 1988. 
BOCAIB núm. 66, de dia 2 de juny del 1988. 
BOE núm. 150, de dia 23 de juny del 1988. 

 
Llei 4/1988, d’11 de maig, de crèdit extraordinari de subvencions 
electorals. 

BOPIB núm. 29, de dia 27 de maig del 1988. 
BOCAIB núm. 66, de dia 2 de juny del 1988. 
BOE núm. 150, de dia 23 de juny del 1988. 

  
Llei 5/1988, d’11 de maig, de declaració de s’Estany des Peix de 
Formentera com a àrea natural d’especial interès. 

BOPIB núm. 29, de dia 27 de maig del 1988. 
BOCAIB núm. 66, de dia 2 de juny del 1988. 
BOE núm. 150, de dia 23 de juny del 1988.  

  
Llei 6/1988, de 25 de maig, de modificació de l’apartat 6 de l’article 
228 de la Llei del sòl. 

BOPIB núm. 31, de dia 10 de juny del 1988. 
BOCAIB núm. 77, de dia 28 de juny del 1988. 
BOE núm. 178, de dia 26 de juliol del 1988. 
 
 

  



Llei 7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries d’ordenació 
d’establiments hotelers i d’allotjaments turístics. 

BOPIB núm. 32, de dia 17 de juny del 1988. 
BOCAIB núm. 76, de dia 25 de juny del 1988. 
BOE núm. 179, de dia 27 de juliol del 1988. 

  
Llei 8/1988, d’1 de juny, d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació. 

BOPIB núm. 32, de dia 17 de juny del 1988. 
BOCAIB núm. 77, de dia 28 de juny del 1988. 
BOE núm. 180, de dia 28 de juliol del 1988 

  
Llei 9/1988, de 21 de setembre, de declaració de sa Canova d’Artà 
com a àrea natural d’especial interès. 

BOPIB núm. 37, de dia 5 d'octubre del 1988. 
BOCAIB núm. 120, de dia 6 d'octubre del 1988. 
BOE núm. 255, de dia 24 d'octubre del 1988. 

  
Llei 10/1988, de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals.  

BOPIB núm.42, de dia 16 de novembre del 1988. 
BOCAIB núm. 135, de dia 10 de novembre del 1988. 
BOE núm. 289, de dia 2 de desembre del 1988. 

 
Llei 11/1988, de 26 d’octubre, de declaració de l’àrea que comprèn 
la zona d’Atalis, Barranc de sa Vall i es Bec i platges de Son Bou als 
termes municipals des Mercadal i Alaior com a àrea natural 
d’especial interès. 

BOPIB núm. 47, de dia 25 de gener del 1989. 
BOCAIB núm. 153, de dia 22 de desembre del 1988. 
BOE núm. 13, de dia 16 de gener del 1989. 

  
Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf. 

BOPIB núm. 43, de dia 30 de novembre del 1988. 
BOCAIB núm. 145, de dia 3 de desembre del 1988. 
BOE núm. 310, de dia 27 de desembre del 1988. 

  
Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989. 

BOPIB núm. 46, de dia 10 de gener del 1989. 
BOCAIB núm. 157, de dia 31 de desembre del 1988. Continuació en el 

BOCAIB núm. 3, de dia 7 de gener del 1989. 
BOE núm. 154, de dia 29 de juny del 1989. 
 

 
ANY 1989 

  
Llei 1/1989, de 28 de febrer, de concessió d’aval a la S.C.L. del 
camp mallorquí. 

BOPIB núm. 51, de dia 20 de març del 1989. 
BOCAIB núm. 30, de dia 9 de març del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989. 
 

  



Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 51, de dia 20 de març del 1989. 
BOCAIB núm. 38, de dia 28 de març del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989. 

  
Llei 3/1989, de 29 de març, de règim i regulació d’entitats 
autònomes i empreses públiques i vinculades a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 53, de dia 20 d'abril del 1989. 
BOCAIB núm. 56, de dia 6 de maig del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989.  

  
Llei 4/1989, de 29 de març, de declaració de la zona costera 
compresa entre Cala Mitjana i platges de Binigaus, així com els 
barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, la Cova, Son Fideu, Cala 
Fustam, Sant Miquel, sa Torre Vella i Binigaus, àrea natural 
d’especial interès. 

BOPIB núm. 53, de dia 20 d'abril del 1989. 
BOCAIB núm. 56, de dia 6 de maig del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989.  

  
Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars. 

BOPIB núm. 55, de dia 12 de maig del 1989. 
BOCAIB núm. 61, de dia 18 de maig del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989.  

  
Llei 6/1989, de 3 de maig, de funció inspectora i sancionadora en 
matèria de turisme. 

BOPIB núm. 57, de dia 13 de juny del 1989. 
BOCAIB núm. 71, de dia 10 de juny del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989.  

  
Llei 7/1989, de 18 de maig, de taxes en matèria de turisme i 
carreteres. 

BOPIB núm. 58, de dia 22 de juny del 1989. 
BOCAIB núm. 73, de dia 15 de juny del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989.  

  
Llei 8/1989, de 24 de maig, de modificació de la Llei 11/1988, de 
declaració de l’àrea natural de la zona d’Atalis, barranc de sa Vall i 
es Bec i platges de Son Bou en els termes municipals des Mercadal i 
Alaior, àrea natural d’especial interès. 

BOPIB núm. 58, de dia 22 de juny del 1989. 
BOCAIB núm. 72, de dia 13 de juny del 1989. 
BOE núm. 169, de dia 17 de juliol del 1989.  

  
Llei 9/1989, de 18 d’octubre, de crèdit extraordinari per a la 
finançació de les mesures urgents per a la reparació dels danys 
causats per les pluges torrencials i tempestes a determinades zones 
de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 66, de dia 15 de novembre del 1989. 



BOCAIB núm. 134, de dia 31 d'octubre del 1989. 
BOE núm. 239, de dia 5 d'octubre del 1990. 

  
Llei 10/1989, de 2 de novembre, de substitució de planejament 
urbanístic municipal. 

BOPIB núm. 68, de dia 27 de novembre del 1989. 
BOCAIB núm. 145, de dia 23 de novembre del 1989. 
BOE núm. 239, de dia 5 d'octubre del 1990. 

  
Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1990. 

BOPIB núm.72, de dia 29 de desembre del 1989. 
BOCAIB núm. 162, de dia 30 de desembre del 1989. 
BOE núm. 95, de dia 20 d'abril del 1990. 
 

ANY 1990 
   
Llei 1/1990, de 22 de febrer, de declaració de Cala Mondragó com a 
àrea natural d’especial interès. 

BOPIB núm. 77, de dia 14 de març del 1990. 
BOCAIB núm. 33, de dia 15 de març del 1990. 
BOE núm. 121, de dia 21 de maig del 1990. 

  
Llei 2/1990, de 22 de febrer, de crèdit extraordinari per al 
finançament de l’adquisició de terrenys ubicats a l’espai denominat 
Cala Mondragó. 

BOPIB núm. 77, de dia 14 de març del 1990. 
BOCAIB núm. 33, de dia 15 de març del 1990. 
BOE núm. 121, de dia 21 de maig del 1990. 

  
Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el Pla de 
modernització d’allotjaments turístics existents a les Illes Balears. 

BOPIB núm. 90, de dia 28 de juny del 1990. 
BOCAIB núm. 74, de dia 19 de juny del 1990 
BOE núm. 184, de dia 2 d'agost del 1990.                       

  
Llei 4/1990, de 31 de maig, de declaració d’una àrea natural 
d’especial interès a la Marina de Llucmajor. 

BOPIB núm. 95, de dia 20 d'agost del 1990. 
BOCAIB núm. 77, de dia 26 de juny del 1990. 
BOE núm. 184, de dia 2 d'agost del 1990.                       

  
Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 88, de dia 11 de Juny del 1990. 
BOCAIB núm. 77, de dia 26 de juny del 1990. 
BOE núm. 184, de dia 2 d'agost del 1990.                       

  
Llei 6/1990, de 31 de maig, de modificació de la Llei 12/1988, de 
17 de novembre, de camps de golf. 

BOPIB núm. 95, de dia 20 d'agost del 1990. 



BOCAIB núm. 78, de dia 28 de juny del 1990. 
BOE núm. 184, de dia 2 d'agost del 1990.                    
  

Llei 7/1990, de 13 de juny, de crèdit extraordinari per al 
finançament del Pla extraordinari d’inversions i millores 
d’infraestructures a les zones turístiques. 

BOPIB núm. 91, de dia 12 de juliol del 1990. 
BOCAIB núm. 81, de dia 5 de juliol del 1990. 
BOE núm. 184, de dia 2 d'agost del 1990. 
 

Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la Compilació del Dret Civil de 
Balears. 

BOPIB núm.92 de 23 de juliol del 1990. 
BOCAIB núm. 86, de dia 17 de juliol del 1990. 
BOE núm. 194, de dia 14 d'agost del 1990. 

 
Llei 9/1990, de 29 de juny, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat. 

BOPIB núm. 91, de dia 12 de juliol del 1990. 
BOCAIB núm. 90, de dia 24 de juliol del 1990. 
BOE núm. 193, de dia 13 d'agost del 1990. 

  
Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 105, de dia 20 de novembre del 1990. 
BOCAIB núm. 141, de dia 17 de novembre del 1990. 
BOE núm. 297, de dia 12 de desembre del 1990. 

 
Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 103, de dia 29 d'octubre del 1990. 
BOCAIB núm. 141, de dia 17 de novembre del 1990. 
BOE núm. 297, de dia 12 de desembre del 1990. 

 
Llei 12/1990, de 28 de novembre, de l’impost sobre les loteries.  

BOPIB núm. 108, de dia 19 de desembre del 1990. 
BOCAIB núm. 152, de dia 13 de desembre del 1990. 
BOE núm. 7, de dia 8 de gener del 1991. 

 
Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, 
envit o atzar de les Balears. 

BOPIB núm. 108, de dia 19 de desembre del 1990. 
BOCAIB núm. 152, de dia 13 de desembre del 1990. 
BOE núm. 7, de dia 8 de gener del 1991. 
 

Llei 14/1990, de 20 de desembre, de pressuposts generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1991. 

BOPIB núm. 109, de dia 28 de desembre del 1990. 
BOCAIB núm. 159, de dia 29 de desembre del 1990. 
BOE núm. 30, de dia 4 de febrer del 1991. 
 

  



Llei 15/1990, de 29 de novembre, d’addició d’una disposició 
addicional a la Llei 9/1990, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat. 

BOPIB núm. 110, de dia 4 de gener del 1991. 
BOCAIB núm. 5, de dia 10 de gener del 1991. 
BOE núm. 30, de dia 4 de febrer del 1991. 
 

  
ANY 1991 

  
Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic 
de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 116, de dia 15 de març del 1991. 
BOCAIB núm. 31, de dia 9 de març del 1991. 
BOE núm. 92, de dia 14 d'abril del 1991. 

  
Llei 2/1991, de 13 de març, de crèdit extraordinari per atendre la 
despesa per les eleccions al Parlament. 

BOPIB núm. 118, de dia 25 de març del 1991. 
BOCAIB núm. 37, de dia 23 de març del 1991. 
BOE núm. 88, de dia 12 d'abril del 1991. 

  
Llei 3/1991, de 13 de febrer, de suplement de crèdit per a la 
reparació dels danys causats per les pluges torrencials. 

BOPIB núm. 118, de dia 25 de març del 1991. 
BOCAIB núm. 43, de dia 6 d'abril del 1991. 
BOE núm. 99, de dia 25 d'abril del 1991. 

  
Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa 
popular a les Illes Balears. 

BOPIB núm. 119, de dia 10 d'abril del 1991. 
BOCAIB núm. 46, de dia 11 d'abril del 1991. 
BOE núm. 104, de dia 1 de maig del 1991. 

  
Llei 5/1991, de 27 de febrer, de mancomunitats de municipis. 

BOPIB núm. 119, de dia 10 d'abril del 1991. 
BOCAIB núm. 47, de dia 13 d'abril del 1991. 
BOE núm. 104, de dia 1 de maig del 1991. 

  
Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció dels arbres singulars. 

BOPIB núm. 119, de dia 10 d'abril del 1991. 
BOCAIB núm. 47, de dia 13 d'abril del 1991. 
BOE núm. 105, de dia 2 de maig del 1991. 

  
Llei 7/1991, de 20 de març, de modificació de l’article 34 de la Llei 
11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 

BOPIB núm. 119, de dia 10 d'abril del 1991. 
BOCAIB núm. 47, de dia 13 d'abril del 1991. 
BOE núm. 105, de dia 2 de maig del 1991. 
 

  



Llei 8/1991, de 20 de març, de modificació de l’article 21.1 i de la 
disposició transitòria primera de la Llei 1/1987, de 18 de febrer, de 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

BOPIB núm. 119, de dia 10 d'abril del 1991. 
BOCAIB núm. 47, de dia 13 d'abril del 1991. 

 BOE núm. 106, de dia 3 de maig del 1991. 


