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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 418
Decret 256/99, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim de
precedències dels càrrecs i institucions públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en els actes oficials.

L’existència de les comunitats autònomes, després de l’entrada en vigor de
la Constitució, motivà que l’Estat, el 1983 i en allò que fa referència a matèria
de protocol i precedències, en consideració de la nova realitat jurídica emanada
del text constitucional, dictàs el corresponent Reglament d’ordenació general de
precedències a l’Estat.

Vigent aquest Reglament, en els actes oficials que es duien a terme a
l’àmbit autonòmic se n’ha aplicat l’article 12 com a norma que suplia la manca
de regulació pròpia en aquest àmbit.

No obstant això, amb motiu de la reforma de l’Estatut d’autonomia que s’ha
produït per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, s’ha de recordar que la
comunitat autònoma té competència exclusiva (article 10.1, Estatut d’autonomia)
en matèria d’organització, règim i funcionament de les seves institucions
d’autogovern, així com competència de desplegament legislatiu, en el marc de
la legislació bàsica de l’Estat, en matèria de normes de procediment administratiu
derivades de les especialitats de la seva organització (article 11.3) i, en aquests
sentits particulars, mitjançant una norma de caràcter general emanada del
Consell de Govern de les Illes Balears, es procedeix a fixar-ne la precedència
entre els càrrecs i institucions públiques en tots aquells actes que es duguin a
terme a l’àmbit de les Illes Balears.

La regulació de la precedència que es fa en aquest Decret no pretén, per altra
banda, establir cap tipus de precedència relativa entre els càrrecs i institucions
públiques d’aquesta comunitat autònoma i els de l’Estat, i, si n’és el cas, es remet
a la normativa estatal vigent en la matèria en aquells supòsits en què, en els actes
inclosos en aquest àmbit, assisteixin càrrecs i/o ens públics estatals.

Aquesta és, doncs, la finalitat d’aquest Decret en el qual s’estableix l’ordre
de precedència dels càrrecs i institucions públiques en els actes que es duen a
terme a les Illes Balears, de manera que els criteris que s’hi contenen puguin
conjugar-se amb els establerts pel Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’ordenació general de precedències a l’Estat.

Per tot això, a proposta del Conseller de Presidència, d’acord amb el
Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia
24 de desembre de 1999.

DECRET

TÍTOL I
Àmbit i abast objectiu

Article 1. Àmbit i abast objectiu de la regulació realitzada

1.- Aquest Decret té com a objecte l’establiment del règim de precedències
dels càrrecs i institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en els actes oficials que es duguin a terme en el seu àmbit territorial.

2.- L’abast de les normes que conté aquest Decret queda limitat al seu propi
àmbit, sense que se’n pugui derivar l’atorgament o la concessió de cap honor o
jerarquia ni cap modificació del rang, de la competència o de les funcions
reconegudes o atribuïdes per norma de rang legal.

TÍTOL II
Principis generals

Article 2. Principis generals sobre precedències i ordenació

Són principis generals sobre precedències i ordenació d’autoritats, càrrecs
públics i/o personalitats i d’entitats, corporacions i institucions i informen d’allò
que disposa aquest Decret, els següents:

a) La presidència, en tots els actes, serà unipersonal.
b) En els actes inclosos en l’àmbit d’aquest Decret, la precedència, que

només implica una ordenació mera i simple, ve determinada pel càrrec de
l’autoritat assistent.

c) La persona que legalment substitueixi en el càrrec una autoritat gaudeix
de la mateixa precedència reconeguda al titular.

No obstant això, quan la representació no sigui una substitució legalment

prevista o el cas regulat a l’article 31.8 de l’Estatut d’autonomia, no conferirà al
representant la precedència corresponent a l’autoritat representada i el representant
ocuparà el lloc que tengui assignat pel seu propi càrrec, tret del cas dels presidents
dels consells insulars que exerceixin expressament, per qualsevol títol o causa,
la representació del president del Govern de les Illes Balears, que ocuparan el lloc
que correspondria a aquest.

Article 3. Criteris d’ordenació de la precedència
En el règim de precedències que s’estableix, es configuren tres rangs o

criteris d’ordenació diferents: l’individual o personal, el departamental i el
col·legiat.

L’individual regula l’ordre singular d’autoritats, titulars de càrrecs públics
i personalitats.

El departamental regula la prevalença corresponent a les diferents
conselleries que configuren el Govern de les Illes Balears.

El col·legiat ordena la prelació entre les entitats, corporacions i institucions
quan aquestes assisteixen als actes amb el caràcter de presència institucional o
corporativa i, per tant, col·lectiva, sense estendre’s als seus membres respectius
en particular.

TÍTOL III
Normes de precedència

Article 4. Precedència individual

En tots els actes oficials que es duguin a terme a l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret regirà, entre les autoritats, càrrecs públics i personalitats
autonòmiques i locals, la precedència següent:

1. El president de les Illes Balears.
2. El president del Consell Insular de l’illa on es faci l’acte.
3. El president del Parlament de les Illes Balears.
4. Els presidents de la resta dels Consells Insulars.
5. El batle del municipi del lloc on es dugui a terme l’acte.
6. El vicepresident del Govern de les Illes Balears.
7. Els consellers del Govern de les Illes Balears.
8. Els expresidents del Govern de les Illes Balears.
9. Els vicepresidents i els secretaris de la Mesa del Parlament de les Illes

Balears d’acord amb el seu ordre.
10. Els portaveus dels grups parlamentaris.
11. El president del Consell Consultiu de les Illes Balears.
12. El Síndic de Greuges.
13. El Síndic Major de Comptes.
14 .El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
15. Els vicepresidents del consell insular de l’illa on es faci l’acte.
16. El rector de la Universitat de les Illes Balears.
17. Els diputats del Parlament de les Illes Balears.
18. Els consellers no diputats del consell insular de l’illa on es faci l’acte.
19. El secretari i els vocals del Consell Consultiu de les Illes Balears.
20. El segon i tercer Síndic de Comptes.
21. Els Consellers del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
22. Els tinents de batle del municipi del lloc on es dugui a terme l’acte,

d’acord amb l’ordre que pertoqui.
23. Els secretaris generals tècnics, directors generals i assimilats.
24. Els regidors del municipi del lloc on es dugui a terme l’acte.

Article 5. Normes específiques sobre la presidència dels actes
1.- La presidència dels actes a què fa referència aquest Decret correspondrà

a l’autoritat, càrrec públic o personalitat que els organitzi, tret que, en aquest acte,
n’hi concorri una altra de precedència superior d’acord amb els set primers
nombres de l’article anterior, i en aquest cas serà aquesta autoritat, càrrec públic
o personalitat la que ocupi la presidència de l’acte.

2.- L’autoritat, càrrec públic o personalitat que organitzi l’acte, en el cas
que per aplicació del que disposa l’apartat anterior no n’ocupàs la presidència,
ocuparà el lloc immediat següent a la presidència.

Article 6. Prioritat en el mateix nivell de precedència
Dins del mateix nivell de precedència se seguirà l’ordre de prioritat

següent:

a) Quant als consellers del Govern de les Illes Balears, serà d’acord amb el
que disposa la corresponent ordre del president de les Illes Balears.

b) En allò que fa referència als expresidents del Govern de les Illes Balears,
es donarà prioritat a l’antiguitat en el nomenament.

c) Pel que fa als presidents dels consells insulars, es respectarà l’ordre en
el qual figuren les respectives illes a l’Estatut d’autonomia.

d) Quant als diputats autonòmics, donant preferència als diputats de la
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circumscripció electoral en la qual es dugui a terme l’acte, s’observarà l’ordre
derivat dels escons obtinguts en el Parlament per cada un dels partits als quals
pertanyin.

e) En allò que fa referència al secretari i als vocals del Consell Consultiu,
als síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i als membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, es tendrà en compte l’antiguitat
del nomenament i, si hi ha la mateixa antiguitat, es donarà prioritat al de major
edat.

f) Pel que fa als secretaris generals tècnics, directors generals i assimilats,
s’observarà l’ordre corresponent a les respectives conselleries i, dins de cadascuna,
l’antiguitat en el nomenament i, en darrer cas, a la major edat entre ells.

g) Quant als consellers dels consells insulars que no siguin, al seu torn,
diputats autonòmics, així com pel que fa referència als regidors, s’observarà
l’ordre de prioritat que estableixin els seus propis consells o ajuntaments.

h) En allò que fa referència als portaveus dels grups parlamentaris,
s’atorgarà prioritat segons el nombre de membres que integri cada grup.

Article 7. Regla particular en actes duts a terme a Palma
El batle de Palma, com a batle de la capital de la comunitat autònoma de

les Illes Balears i en relació amb els actes que es duguin a terme en aquesta ciutat,
se situarà immediatament després del president de les Illes Balears, del president
del Consell Insular de Mallorca i del president del Parlament de les Illes Balears.

Article 8. Precedència departamental
Les conselleries del Govern de les Illes Balears s’ordenaran d’acord amb

el que disposa la corresponent ordre del president de les Illes Balears que hi sigui
d’aplicació en el moment que es dugui a terme l’acte oficial de què es tracti.

Article 9. Precedència col·legiada
L’ordre de precedència de les entitats, corporacions i institucions de la

comunitat autònoma de les Illes Balears serà el següent:

1.El Consell de Govern de les Illes Balears.
2.El Consell Insular de l’illa on es faci l’acte.
3.El Parlament de les Illes Balears.
4.Els altres Consells Insulars.
5.L’ajuntament de la localitat on es dugui a terme l’acte.
6.El Consell Consultiu.
7.La Sindicatura de Greuges.
8.La Sindicatura de Comptes.
9.El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
10.La Universitat de les Illes Balears.

Article 10. Concurrència de criteris de precedència

Quan en un acte de caràcter general es convoquin conjuntament autoritats,
càrrecs públics i/o personalitats i entitats, corporacions i/o institucions, cadascuna
d’aquestes darreres se situarà a continuació de l’autoritat, càrrec públic o
personalitat de qui depengui i d’acord amb l’ordre establert a l’article 5.

Per al cas que s’acordàs la precedència només en funció d’ordre de les
autoritats, càrrecs públics o personalitats, les entitats, corporacions i institucions
se situaran a continuació de la darrera d’aquelles i per l’ordre establert a l’article
9.

Article 11. Actes als quals assisteixin càrrecs públics, autoritats i/o
personalitats de l’Estat o entitats, corporacions i/o institucions d’aquest.

1.- La precedència en aquells actes inclosos en l’àmbit d’aquest Decret, als
quals assisteixin autoritats, càrrecs públics i/o personalitats de l’Estat, així com
entitats, corporacions o institucions d’aquest, es determinarà de la manera
següent:

a) Les autoritats, càrrecs públics i/o personalitats de l’Estat, així com les
seves entitats, corporacions i institucions, ocuparan el lloc que els correspongui
d’acord amb el que disposa el Reglament d’ordenació de precedències a l’Estat,
aprovat per l’RD 2099/1983, de 4 d’agost, o la norma que en el futur el
substitueixi.

b) Les autoritats pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’ordenaran d’acord amb el règim de precedència establert en aquest Decret.

2.- Per ordre del Conseller de Presidència, es fixarà, en aplicació del que
disposa l’apartat anterior, la precedència en aquells actes que es duguin a terme
sota l’organització de la Comunitat Autònoma als quals assisteixin autoritats,
càrrecs pùblics i/o personalitats de l’Estat, així com d’entitats, corporacions i/o
institucions d’aquest.

Disposició final
1.Es faculta el conseller de la Presidència perquè dicti les disposicions que

consideri oportunes per al desplegament, l’eficàcia i l’execució d’aquest Decret.
2.Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma,24 de desembre de 1999.
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcias i Coll

— o —-

CONSELLERIA D’ECONOMIA, AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA

Núm. 380
Decret 1/2000, de 5 de gener, de reestructuració de l’agricultura
ecològica a l’àmbit de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 99/1994, de 21 de setembre, es va crear el Consell
Balear de Producció Agrària Ecològica i se’n regulaven la composició i les
funcions, les quals varen ser revisades pel Decret 112/1994, de 16 d’abril.
Aquesta modalitat productiva ha conegut una gran expansió en els darrers anys,
cosa que va determinar l’aprovació del Decret 39/1999, de 16 d’abril, de creació
de l’Institut Balear d’Agricultura Ecològica, modificat pel Decret 56/1999, de 21
de maig, que reestructurava l’esmentat Consell Balear de Producció Agrària
Ecològica, i que no ha estat implantat per circumstàncies diverses.

Amb l’entrada del nou Govern, hi ha una decisió programàtica d’impulsar
de manera decidida aquesta modalitat agrícola, que, a la pràctica, es considera
dificultada per l’estructura prevista en el darrer decret esmentat, que altrament no
considera de manera adequada el paper dels consells insulars, els quals han rebut
competències en matèria d’agricultura per la Llei 8/1999, de 12 d’abril, que
s’aplica a partir de l’1 de gener de 2000.

Per tal de donar continuïtat a les tasques de l’agricultura ecològica i de la
seva regulació, es considera necessari iniciar un procés de consultes amb els
productors i amb els consells insulars i refer les previsions de les normes
esmentades més amunt. Mentre aquest procés es desenvolupa adequadament, es
considera idoni mantenir el Consell Balear d’Agricultura Ecològica amb
l’estructura originària a què hem al·ludit i assegurar la més efectiva labor de
promoció i inspecció, per la qual cosa, a proposta del conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat al Consell de Govern a
la sessió de dia 5 de gener de 2000,

D E C R E T

Article únic
Queda derogat el Decret 39/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula la

producció agrària ecològica, de creació de l’IBAE i, en conseqüència, vigeixen
les previsions del Decret 99/1994, de 21 de setembre, pel qual es crea el Consell
Balear de la Producció Agrària Ecològica i se’n regulen la composició i les
funcions, modificat pel Decret 112/1994, de 22 de novembre.

La Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria podrà dur a
terme de manera directa i amb els mitjans propis, amb caràcter complementari o
subsidiari, totes les tasques del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica,.

Disposició addicional única
Es faculta el conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria

perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti totes les disposicions que
siguin necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquest Decret.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears

Palma, 5 de gener de 2000
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria
Joan Mayol i Serra

— o —-


