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Llei 3/1998 de 18 de maig del Voluntariat de les Illes Balears
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
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exercides al marge de les organitzacions i les executades per raons familiars,
d’amistat o de bon veïnatge, ja que sense desmerèixer-les en absolut, no entrarien
en el concepte actual de voluntariat. Per últim, l’acció voluntària prevista en
aquesta llei és tota aquella activitat que es realitza per a la consecució de l’interès
general, d’una millor qualitat de vida i del benestar social.
La Llei estableix, també, els drets i els deures tant de les organitzacions
com dels propis voluntaris, constitueix així la referència obligada davant qualsevol
conflicte que pugui sorgir, i els principis que han de regular les relacions entre les
administracions públiques de les Illes Balears i les organitzacions de voluntariat.
Finalment la Llei preveu la creació d’un fòrum del voluntariat com a òrgan
màxim de ressò social del voluntariat a 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:

TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.- Objecte.

LLEI DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra societat s’ha caracteritzat, des de sempre, pel fet que persones,
sense distinció d’edat, raça o sexe, s’han compromès, de manera lliure i voluntària,
a ajudar o lluitar per millorar les condicions de vida i per donar una resposta cívica
i solidària a les necessitats i inquietuds que, en cada moment, es plantegen.
Actualment, si bé es cert que el modern estat social, democràtic i de dret
ha universalitzat millores socials que han fet possible l’estat de benestar, no és
menys cert que aquest mateix estat reconeix el dret que tenen els ciutadans i
ciutadanes a participar activament en la millora de la qualitat de vida i en els
interessos generals de la població.

Aquesta llei té per objecte regular, reconèixer, promoure i fomentar el
voluntariat, en tots els seus àmbits i vessants, com a expressió de participació
social i solidària, per mitjà d’entitats públiques o privades, sense ànim de lucre,
salvaguardant sempre la seva autonomia.
Article 2.- Concepte de voluntariat.
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per voluntariat el conjunt d’activitats
dirigides a la satisfacció de l’interès general, desenvolupades per persones
físiques, sempre que les activitats no es realitzin dins una relació laboral,
funcionarial, mercantil o qualsevol altre tipus de relació retribuïda o derivada
d’una obligació jurídica i, a més, reuneixin els requisits següents:
a) Que tenguin un caràcter altruista i solidari.

La consciència creixent d’aquest dret social ha duit que molts de ciutadans
i ciutadanes, d’una manera totalment lliure, voluntària i altruista desenvolupin un
paper cada vegada més important en el disseny i execució de les actuacions
dirigides a la satisfacció de l’interès general i a la construcció d’una societat més
solidària on totes les persones puguin gaudir d’una qualitat de vida digna.
Tot això ha fet que darrerament el moviment voluntari visqui una etapa de
desplegament i creixement, i també una progressiva i constant ampliació del camp
d’actuació, de manera que a hores d’ara no es limita al purament assistencial, sinó
que abasta també àmbits tan diversos com la salut, l’atenció social, l’educació,
l’esport, l’acció cívica i solidària, la dinamització cultural i ciutadana, la defensa
del medi ambient, etc.
Per altra banda, aquesta participació de la societat civil és un dret que ve
reconegut expressament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i també l’obligació dels poders públics de fomentar aquesta participació
ciutadana i de remoure els obstacles perquè la llibertat, la igualtat i el progrés
siguin reals i efectius.
Dins aquest àmbit, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, seguint
l’exemple de la Llei 6/1995, de 15 de gener, del voluntariat, vol establir un marc
normatiu que, tot i respectantla voluntat i la independència de les organitzacions
de voluntariat i dels propis voluntaris, reguli i garanteixi l’acció voluntària.

b) Que la seva realització sigui voluntària i lliure, sense que tenguin una
causa d’obligació personal o deure.
c) Que es realitzin sense contraprestació econòmica, o que aquesta es
limiti al reembossament de les despeses que l’activitat realitzada origini.
d) Que es desenvolupin dins el marc d’una organització pública o privada
i en funció de programes o projectes concrets a favor de la societat i de la persona.
e) Que l’activitat de voluntariat tengui funcions complementàries a les
desenvolupades per les administracions públiques competents i, en cap cas, no
podrà substituir el treball remunerat.
Article 3.- Àmbit
Aquesta llei serà d’aplicació als voluntaris que realitzin les activitats en
organitzacions de voluntariat i entitats públiques radicades a les Illes Balears, així
com a les pròpies organitzacions i entitats de voluntariat.
Les organitzacions supraautonòmiques o d’àmbit estatal o supraestatal,
quan desenvolupin activitats de voluntariat dins l’àmbit de les Illes Balears,
estaran obligades al compliment d’aquesta llei.

Bàsicament, la Llei té com a objectius regular:
Article 4.- Activitat d’interès general.
- El foment i la potenciació del voluntariat a les Illes Balears en tots els
camps d’acció que afecten el bé comú dels ciutadans i ciutadanes.
- Les mesures de suport al voluntariat tendents a incrementar-ne el nivell
d’implantació social.
- La participació ciutadana en aquelles tasques d’interès social com a
complement de les polítiques públiques.
- La coordinació entre les distintes organitzacions de voluntariat i d’aquestes
amb l’Administració Pública, en tots els seus àmbits i nivells.
La Llei recull les notes més comunament acceptades com a definitòries de
l’activitat de voluntariat com són el seu caràcter altruista, solidari, lliure i gratuït,
les deslliga de qualsevol tipus de prestació de serveis retribuïts, que es realitza dins
l’àmbit d’una organització o entitat pública o privada sense ànim de lucre,
quedant, per tant, excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o

Als efectes de l’article 2, s’entenen per activitats d’interès general les
assistencials, de serveis socials, les cíviques, les educatives, culturals, científiques,
esportives, sanitàries, de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi
ambient, de defensa de l’economia o de la investigació, de desenvolupament de
la vida associativa, de promoció del voluntariat, de defensa dels drets humans, o
qualsevol altra d’anàloga naturalesa, dirigides als diferents sectors de la població
sempre que vagi adreçada a la construcció d’una societat més solidària i justa.
Article 5.- Beneficiaris.
Són beneficiaris dels serveis del voluntariat els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears, els transeünts i ciutadans i ciutadanes d’altres països que percebin
alguna prestació o servei de les entitats que reuneixen els requisits d’aquesta llei
i el conjunt de la societat en aquells serveis que no siguin de caràcter personal.
Article 6.- Principis bàsics.
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L’acció voluntària es fonamenta en els principis bàsics següents:
a) Participació lliure, altruista i compromesa dels ciutadans i ciutadanes,
sense compensació econòmica, d’acord amb les preferències i capacitats pròpies,
mitjançant entitats d’organització democràtica i no discriminatòria.
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i) Emetre certificat de l’activitat del voluntari/a, sempre que aquest ho sol
liciti, on constarà, com a mínim, la data, la durada i la naturalesa de la prestació
efectuada pel voluntari/a.
j) Portar un llibre de registre d’altes i baixes del personal voluntari.
k) Promoure i fomentar la participació en activitats de voluntariat.

b) Solidaritat amb les persones i els grups, amb l’objectiu d’assolir
l’interès general, atenent les necessitats socials de forma global i no exclusivament
dels membres de la pròpia organització.
c) Descentralització, procurant que les activitats del voluntariat es realitzin
el més a prop possible dels ciutadans i en el seu propi entorn.
d) Autonomia i llibertat de les organitzacions de voluntariat respecte als
poders públics, vetllant alhora perquè es garanteixi el compliment de la legislació
i la responsabilitat que les entitats de voluntariat assumeixen davant la societat.

l) Les organitzacions de voluntariat podran rebre la col laboració de
treballadors dependents o autònoms només per portar a terme activitats que
requereixin un grau de professionalitat determinat, o bé activitats necessàries per
assegurar el funcionament regular de l’organització, quan la situació ho exigeixi.

TÍTOL III
De les persones voluntàries
Article 9.- Concepte de voluntari/a.

e) Complementarietat i coordinació entre les entitats de voluntariat i les
administracions en tots els seus àmbits i nivells i no substitució de les actuacions
d’aquestes.

TÍTOL II
De les organitzacions de voluntaris
Article 7.- De les entitats de voluntariat.
1.- Les activitats de voluntariat descrites en el títol I d’aquesta llei es
desenvoluparan mitjançant organitzacions, que adoptaran la figura jurídica que
considerin més adequada per a la consecució dels fins.
Sense desmerèixer, queden excloses de l’aplicació d’aquesta llei les
accions solidàries o d’ajut aïllades, esporàdiques o exercides al marge de les
organitzacions i les executades per raons familiars, d’amistat o de bon veïnatge.
2.- Les organitzacions o entitats que desenvolupin activitats de voluntariat
hauran d’estar legalment constituïdes, dotades de personalitat jurídica pròpia, no
tenir caràcter lucratiu i dur a terme programes dins el marc d’activitats d’interès
general previstes a l’article 4 d’aquesta llei.
Article 8.- De les relacions entre les persones voluntàries i les organitzacions
en què s’integren.
Les organitzacions i entitats que comptin amb la presència de persones
voluntàries hauran de:
a) Adequar-se a la normativa vigent, especialment pel que fa a
l’organització i al funcionament democràtics i no discriminatoris.
b) Complir els compromisos amb les persones voluntàries, dins l’acord
establert en el moment de la incorporació dins l’organització, respectant el seus
drets i deures.
c) Tenir subscrita una pòlissa d’assegurances, sempre que ho requereixin
les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada, que cobreixi els
sinistres dels propis voluntaris i els que es produeixin a tercers, ocasionats per
l’exercici de les activitats encomanades.
d) Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar els
voluntaris dels mitjans i recursos adequats per al compliment de les seves
funcions.
e) Establir els sistemes interns d’informació i d’orientació adequats per a
la realització d’aquelles tasques que s’encomanin a les persones voluntàries.
f) Proporcionar als voluntaris la formació i la informació necessària per al
correcte exercici de les activitats encomanades.
g) Garantir als voluntaris les mateixes condicions higièniques, sanitàries
i de seguretat previstes per al personal remunerat, en l’exercici de les seves
activitats.
h) Facilitar als voluntaris una acreditació que els habiliti i identifiqui per
a l’exercici de l’activitat assignada.

Als efectes del que disposa aquesta llei, tendrà la consideració de voluntari/
a la persona física que, de manera lliure i altruista, sense rebre cap tipus de
contraprestació econòmica, i dins el marc d’una organització o entitat pública es
compromet a realitzar una prestació o un servei dels prevists al títol I d’aquesta llei,
a favor de la societat o de la persona.
Article 10.- Estatut del voluntari/a.
Constitueix l’estatut del voluntari/a el conjunt de disposicions incloses en
aquest títol.
Article 11.- Drets del voluntari/a.
Les persones voluntàries, respecte d’aquella organització en la qual
s’integren, tenen els drets següents:
a) Rebre la informació, la formació i els mitjans necessaris per a l’exercici
i el desenvolupament de les funcions que se’ls assignin.
b) Esser tractades sense cap tipus de discriminació, respectant-ne la
llibertat, la dignitat,la intimitat i les creences.
c) Participar activament en l’organització a la qual s’integren, d’acord
amb els seus estatuts, col laborant en l’elaboració, el disseny, l’execució i
l’avaluació dels programes.
d) Estar assegurades pels riscs a què puguin estar exposades en la
realització del seu treball voluntari, incloses les possibles responsabilitats civils a
tercers.
e) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de voluntari/
a davant tercers i a obtenir certificació de la seva participació en els programes.
f) Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene,
evitant tot tipus de risc segons la naturalesa i les característiques de la seva funció.
g) Rebre el respecte i el reconeixement pel valor social de la seva
contribució.
h) Esser reemborsades, si ho volen, de les despeses que els pugui
ocasionar l’activitat voluntària.
i) Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, l’àmbit
o sector d’actuació, el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps
i l’horari que hi podrà dedicar, i les responsabilitats acceptades.
Article 12.- Deures del voluntari/a
Les persones voluntàries estaran obligades a :
a) Complir els compromisos acceptats amb les organitzacions en les quals
s’integrin, respectant-ne els fins i les normes internes de funcionament.
b) Mantenir la confidencialitat, si n’és el cas, de les informacions rebudes
i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels
beneficiaris com de l’entitat.
c) Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica o material que
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li pugui oferir la persona beneficiària o altres persones en virtut de la seva
actuació.
d) Respectar els drets dels beneficiaris de l’activitat del voluntari/a.
e) Actuar de forma diligent, responsable i solidària.
f) Participar en les activitats formatives previstes per l’organització i,
concretament, en aquelles que estan adreçades a oferir una preparació per a les
activitats i funcions acordades, itambé en aquelles de caràcter permanent que es
necessitin per tal de mantenir la qualitat dels serveis que es presten.
g) Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i seguir les
instruccions que s’estableixin en l’execució de les activitats acordades.
h) Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de l’organització.
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1. Correspon al Govern de les Illes Balears:
a) Mantenir i actualitzar el Registre General d’Entitats de Voluntariat de
les Illes Balears.
b) Assessorar i informar les organitzacions que treballin en el camp del
voluntariat.
c) Coordinar les relacions en matèria de voluntariat amb els consells
insulars, els organismes de l’Estat i amb altres comunitats autònomes o ens públics
competents en la matèria.
d) Dissenyar, coordinar i elaborar estudis, recerques i experimentacions
sobre les activitats de voluntariat, comptant amb les dades que proporcionin els
consells insulars, els ajuntaments i les entitats públiques o privades que realitzin
accions de voluntariat.

i) Tenir cura i fer bon ús del material o equip confiat per l’organització per
al desenvolupament de les activitats de voluntariat acordades.

e) Supervisar i vetllar pel compliment de la normativa aplicable, de les
competències que té atribuïdes i del funcionament de les diverses entitats.

j) En cas de renúncia notificar-ho amb l’antelació prèviament pactada, per
tal d’evitar perjudicis greus al servei.

f) Fomentar i promoure la participació social dels ciutadans i ciutadanes
en el desenvolupament d’accions de voluntariat dins organitzacions legalment
constituïdes.

Article 13.- Règim jurídic.
En tot allò que no estigui previst en aquest títol, seran d’aplicació les
normes de l’organització.
Els conflictes que puguin sorgir entre les persones voluntàries i les
organitzacions a l’exercici de les activitats pròpies de voluntariat es dirimiran per
la jurisdicció competent, de conformitat amb el que estableixen les normes
processals.
Article 14.- Incorporació dels voluntaris.
1.- La incorporació dels voluntaris a les organitzacions es formalitzarà per
escrit, mitjançant acord o compromís que, a més de determinar el caràcter altruista
de la relació, tendrà el contingut mínim següent:

g) Impulsar estratègies formatives per tal que l’acció voluntària respongui
a un rigor i a una qualitat.
h) Sensibilitzar la societat respecte dels valors del voluntariat i possibilitar,
afavorir i reconèixer les seves activitats.
i) Preservar la independència del voluntariat.
j) La concessió d’ajudes o la concertació de serveis que puguin realitzar
entitats de voluntariat, d’acord amb les seves competències.
2. Les competències que aquesta llei atribueix al Govern de les Illes
Balears ho seran de la conselleria que aquest determini, sense perjudici de les
actuacions que correponguin a cada una de les conselleries en funció de la matèria.

a) El conjunt de drets i deures que corresponen a ambdues parts i que
respectarà el que estableix aquesta llei.
b) El contingut de les funcions i activitats que es compromet a realitzar el
voluntari/a.
c) El procés de formació que necessita per a la realització de les funcions
objecte del voluntariat.
d) La durada del compromís i les causes i les formes de desvinculació per
ambdues parts.
2.- La condició de voluntari/a serà compatible amb la de soci/a de
l’organització.

Article 17.- Competències dels consells insulars.
Seran competències dels consells insulars, dins el marc de l’Estatut
d’Autonomia i de la legislació vigent, les següents:
a) L’estudi i la programació de les accions que el voluntariat dugui a terme
en el seu àmbit territorial.
b) La coordinació, la planificació i el seguiment dels programes de
voluntariat que duguin a terme tant entitats com ajuntaments.
c) L’assistència tècnica i l’assessorament als ajuntaments i mancomunitats
de municipis, si així pertoca, i també a altres entitats sense ànim de lucre.
d) La concessió d’ajudes o la concertació de serveis que puguin realitzar
entitats de voluntariat, d’acord amb les seves competències.

TÍTOL IV
De l’Administració
Article 15.- Del Registre General d’Entitats de Voluntariat.
1.- Es crea el Registre General d’Entitats de Voluntariat de les Illes
Balears, que serà públic i que tendrà per objecte la inscripció de les organitzacions
que compleixin els requisits prevists en aquesta llei.

e) La col laboració amb el Govern de les Illes Balears en l’elaboració
d’estadístiques i de registre d’entitats que actuïn en matèria de voluntariat dins del
seu àmbit territorial.
f) El foment d’entitats de voluntariat i la coordinació d’aquestes entre
elles.
Article 18.- Competències dels ajuntaments.

En qualsevol cas, serà condició indispensable per accedir a subvencions
i estipular convenis amb les administracions públiques que les organitzacions i
entitats estiguin inscrites en el Registre.

Els ajuntaments impulsaran i col laboraran en les activitats de les entitats
de voluntariat que actuïn dins el seu àmbit territorial i articularan els mecanismes
de participació d’aquestes en la vida municipal.

2.- El Registre General d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears
comunicarà als consells insulars la inscripció d’aquelles entitats que actuïn dins
els seu àmbit territorial.
3.- L’organització i el funcionament del Registre es regularà
reglamentàriament.

TÍTOL V
De la participació
Article 19.- Fòrum del voluntariat de les Illes Balears.

Article 16.- Del Govern de les Illes Balears.
1.- Es crea el Fòrum Balear del Voluntariat com a òrgan consultiu de
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coordinació, de promoció de la participació dels ciutadans i ciutadanes en les
organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries
i de la investigació en matèries d’interès general reconegudes a l’article 4
d’aquesta llei.
2.- Les funcions del Fòrum Balear del voluntariat són les següents:
a) Elevar propostes al Govern de les Illes Balears, als Consells Insulars o
als ajuntaments, en tot el que fa referència a les àrees d’interès general assenyalades
a l’article 4 com a àrees pròpies d’intervenció del voluntariat.
b) Promoure el debat entre les organitzacions de voluntariat legalment
constituïdes amb l’objecte de recerca i millora de la intervenció del voluntariat.
c) Coordinar els àmbits d’actuació i la cooperació entre les organitzacions
de voluntariat.
d) Fomentar la participació ciutadana i la formació del voluntariat.
e) Elaborar una memòria anual que reculli les activitats de voluntariat
realitzades.

Article 20.- Composició i funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat
La composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat
es regularà mitjançant un decret del Govern de les Illes Balears a proposta de les
conselleries.
Disposició addicional única.
Per al compliment del que s’estableix en aquesta llei, s’habilitaran els
crèdits pressupostaris necessaris.
Disposició transitòria.
Les organitzacions que a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposin de
personal voluntari hauran d’ajustar-se al que preveu aquesta en el termini d’un any
des de la seva entrada en vigor.
En el mateix termini les diverses administracions competents afectades
per aquesta llei,hauran de donar compliment als seus mandats.
Disposició derogatòria .
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera.
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions
pertinents i adoptar les mesures que consideri necessàries per a l’execució del
desenvolupament d’aquesta llei.
Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Palma,a devuit de maig de mil nou-cents noranta- vuit
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència
M.Rosa Estarás Ferragut
— o —Núm. 10189
Llei 4/1998 de 19 de maig per la qual s’aproven mesures transitòries
relatives a l’atorgament d’autoritzacions prèvies de construccions,
obres i instal.lacions d’empreses i activitats turístiques.
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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 PEL QUAL S’APROVEN MESURES TRANSITÒRIES
RELATIVES A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PRÈVIES
DE CONSTRUCCIONS, OBRES I INSTAL.LACIONS D’EMPRESES I
ACTIVITATS TURÍSTIQUES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 23 de gener de 1998, es publicà en elButlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears núm. 11 el Decret 9/1998, pel qual s’aprovaren
mesures transitòries relatives al procediment d’expedició d’autoritzacions prèvies
i d’obertura de construccions, obres i instal.lacions d’empreses i activitats turístiques.
Aquesta norma, tal i com s’hi exposa raonadament, respon principalment
a la necessitat d’evitar moviments especulatius en matèria d’autoritzacions
turístiques, mentre es desenvolupa un debat públic ampli, que permeti definir
clarament el futur que la societat balear desitja. Per això, a continuació, es fixen
en el text del Decret una sèrie de mesures que afecten l’atorgament d’autorit
zacions turístiques. Finalment, queda delimitat perfectament l’àmbit temporal de vigència del Decret fins a l’aprovació de la norma que, amb caràcter
general, reguli la matèria, i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 1999.
Una vegada publicat aquest decret, el seu contingut ha rebut, amb caràcter
general, una acollida favorable, com ho demostra el fet que no ha estat objecte de
cap tipus d’impugnació. No obstant això, hi ha opinions jurídiques contradictòries
pel que fa al rang de la norma, per la qual cosa i per tal d’evitar que discussions
d’ordre doctrinal puguin traslladar-se a l’ordre social, es considera oportú promulgar aquesta llei.
Article únic
L’atorgament d’autoritzacions prèvies previstes a l’article 1 del Decret
60/1989, de 22 de maig, per part de l’administració turística competent, en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de lesIlles Balears, exceptuant els allotjaments
regulats en el Decret 62/1995, de 2 de juny, i els que hagin efectuat la notificació
prevista en la disposició transitòria del Decret 8/1998, de 23 de gener, queda
supeditat al compliment previ, a més del que es disposa en la normativa en vigor,
d’un dels dos requisits següents:
1. La baixa definitiva d’una autorització, amb l’informe previ de
l’administració turística competent en els termes que reglamentàriament es
determinin.
Mitjançant l’aplicació de l’operació aritmètica prevista a l’article 20.3 del
Decret 54/1995, de 6 d’abril, es determina el nombre màxim de places que es
poden autoritzar, d’acord amb les que s’han donat de baixa.
2. La declaració d’interès turístic excepcional, per part del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’informe previ del Consell
Assessor Balear de Turisme, sempre que l’oferta sigui una novetat, d’extraordinària
qualitat o contribueixi a la desestacionalització.
Disposició derogatòria
Queden derogades, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, totes les normes d’igual o inferior rang, que contradiguin tot el que es
disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
perquè dicti les normes reglamentàries oportunes, en desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i serà d’aplicació fins que
s’aprovi la norma que, amb caràcter general, reguli la matèria. En tot cas,
s’estableix un termini màxim de vigència que acabarà el dia 31 de de
sembre de 1999.

