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l. - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES 
INSTITUCIONALS 1 GENERALS SOBRE LA PRO PO
SICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚtvf. 987/90, D'ATRlBUCIÓ 
DE COMPETENCIES AlS CONSELLS INSULARS. 

ELSR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon día. 

Camenc;am aquesta Sessió Plenaria Extraordinaria a la 
qual se'ls ha convocat, segons l'Ordre del Día que s'ha re
partit oportunament. 

El punt 1 fa referencia al Dictamen de la Comissió 
d' Assumptes Institucionals i Generals sobre la ProposiciÓ 
de Llei núm. 987/90, presentada per la Comissió Tecnica 
Interinsular, relativa a l'atribució de competencies als Con
sells Insulars en materia d'Urbanisme i Habitabilitat. 

Els articles Ir. i 2n. no tenen esmenes presentades. 
Procediria, ido, sotmetre'Is directament a votació. 

Cam que no és habitual que comencen un plenari vo
tant, farem temps perque la gent vengui, si falta qualcú. 

(Pausa) 

Srs Ordenances, quan facem votacions no deixin entrar 
ningú, ni periodistes ni pt1blic, perque distreuen eIs d'aquí 
dalt a l'hora de comptar. Quan facem votacions, exceptuant 
el cas d'una ordre expressa de Presidencia, no deixin entrar 
ningú. Quant a sortir, si volen sortir, tampoc no ho haurien 
de fer, pero ja és responsabilitat deIs Srs Diputats. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs articles Ir. i 
2n. del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la cambra. 

A l'article 3r. es manté l'esmena del Grup Parlamenta
ri NACIONALISTA I D'ESQUERRES, núm. 1593/90, en 
el sentit de suprimir l'apartat primer de l'esmentat article 
3r. 

Per defensar aquesta esmena i per part del Grup que 
l'ha presentada, té la paraula el Portaveu Sr López i Casas
novas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

No ha d'estranyar a ningú d'aquesta cambra que el 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES mantengui vi
va aquesta esmena que fa reíerencia precisament a l'exerci
ci de la potestat reglamentaria normativa per part del Go
vem de la Comunitat Autonoma, és a dir, seria una de les 

poques competencies que es reservaria el Gavern de les 
Illes Balears despréS d'haver-se atribuH com aprOpies totes 
les competencies assumides per la Camunirat AutOnoma 
en relació amb la legislació de regim del sOl i ordenació ur
bana a les Illes Balears. 

En el debat que vam tenir en aquesta Cambra dia 13 
d'abril de l'any passat amb motiu de la Llei de Consells In
sulars, ja es va significar per part del nostre Grup que una 
competencia que s'atribueix com a propia al nostre enten
dre ha de dur implícita la possibílitat de poder regular nor
mativament aquesta competencia, perque aquell qui té una 
disponibilitat própia per exercir-la amb tata titularitat no 
pot admetre, en principi, que ningú, si no és per valuntat 
previament concertada, 1i digui com ha de gestionar aques
tes qüestions, com ha de normativitzar. 

Se'ns varen aLlegar en aquell mament qüestions d'ar
tadoxia estatutaria. L'Estatut d' Autonomia de les Illes Ba
leaTS realment deixava i deixa oberta la possibilitat que per 
Ilei del Parlament la potestat reglamentAria normativa pas
si a ser deIs Consells fnsulars en les materies que li siguin 
atribu'ides com aprOpies. AJ;6 és la gran diferencia, al nos
tre entendre, una de les importants diferencies que hi ha 
entre competencia delegada i competencia transferida com 
a propia. No ens valen raons de complexitat, sabem que el 
tema urbanístic és complex, que les reglamentacions en ma
t~ria de disciplina urbanística, de planejament o de gestió, 
són complicades, pero la complexitat no ha de ser obstacle 
perque la competencia, repetesc, dugui impUcita aquesta 
capacitat normativa. Una compet~ncia que no seria prOpia 
deis Consells seria la de fer Beis. Les lleis s'han d'aprovar al 
Parlament i es poden iniciar, obviament, des del mateix 
Govern o per Grups Parlamentaris, pero nos al tres entenem 
que les normes s'han de poder fer des del qui té la compe
tencia encomanada. 

Reduim, per tant, avui, si s'aprova d'aquesta manera, 
la Llei de Transfer~ncies al Cansell en mat~ria d'urbanis
me. La reduIm, en part, a una delegació. Sabem que s'esgo
ta la via administrativa davant eIs mateixos ConselIs Insu
lars i a<i> és un fet important, peró jurídicament pensam 
que tindria molta més entitat la possibilitat que nosaltres 
defensam amb aquesta esmena de supressió. 

Voldríem possibilitar que en el marc de la Llei d'Orde
nació Territorial, de les lleis que puguin sortir d'aquesta 
Cambra, com serien la de Disciplina Urbanística, les que 
poguéssim fer de Planejament, etc., cada Cansell Insular 
pogués establir la lletra menuda de com exercir la funció 
executiva i la gestió de les compet~ncies. No podem jutjar a 
priori les capacitats de cadascú, no podem admetre que s'e
xerceixi la tutela marcant pautes homogeneltzadores. Una 
permanent minoria d'edat deIs Consells Insulars respecte 
del Govern sembla que seria el corol.lari que es deduiria 
d'aquesta situació. 

Per tot a<p nosaltres ens vam oposar oportunament a 
l'article 13 de la Llei de Consells Insulars, que tanmateix 
aquest article continuava deixant oberta la possibilitat, ates 
que deia "no obstant aixó, eIs ConselIs Insulars tendran 
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, lla potestat quan resulti d'habilitació per Uei del Parla
aquet" o .. la primera Uei que feim en aquest Parlament de 
men , po> fel" és sferencia als ConseUs lnsulars j ens hem de lCltar; 

lran Ue! runpliamem consensuada, pero el Dostre Grup en
una , Jo. d' 1 na é que hem de mantenlI aquesta esmena perquc ~ ~ 
[n a configura la nostra visió de l'edificJ autonOnuc 1 de lIlaner , 
l'Organització Institucional que ha de valer e11 un aoop~lag. 

GrAdes. 

EL SR PRESIDENT: 

5rs portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

ter¡enir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells, 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

Es para acogernos a las razones expuestas por el Por
tavoz del Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES y 
añadir muy brevemente que efectivamente una atribución 
de competencias com ésta debe llevar implícita la potestad 
reglamentaria. Quiza nos argumenten razones de coordina
ción en sentido contrario, pero entendemos que es desac
tualizar, descafeinar esa atribución de competencias y creo 
que se incurre en incongruencia. Efectivamente, apoyamos 
la supresión de ese apartado. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. 

Ni l'Bstatut d'Autonomia ni la Llei de Consells Insu
lars no exigeixen que l'atribució de competencies a un Con
seU Insular hagi de dur impUcita la potestat reglamentaria i 
n0r.mativa; més bé haurfem de dir tot el contrari: que esta
blelXen caUleles i tn\mits espec1fics de nivelllegislatiu per
que es puguin exercir. 

t ~o estam d'acord que el fet que un Consell Insular 
engul una competencia com a propia, com la d'Urbanisme 
d~e aVU¡ se ti atribueix, suposi una reducció de la capacitat 
d ac~uar ni convertir-la en una competencia delegada. Hem 
be dlr que eIs Ajuntaments tenen competencies propies sor:e 

moltes qüestions i no tenen cap capacitat per establir 
m~ame~~ que desenrotllin les lleis en l'ambit del seu ter
qü tn.umClp~l. Pero hi ha més: en realitat no parlam d'una 
r~ ~tió teOn ca, la qüestio teOrica ja es va resoldre amb caqu: er gene:al a la Llei de Consells Insulars, que permet 
have p~r llel del Parlament en determinats casos hi pugui 

r aquesta possibilitat d'aprovació de reglaments per 

~ 

D 

part deIs Consells Insulars. 

Nosaltres creim que aquesta materia que avui tractam 
no és adequada per a aquesta possibilitat de redacció de re
glaments. Sembla que no volen que es parlí de la complexi
tat, per part del Sr López Casasnovas, o que no es parli de 
la coordinaci6, per part del Sr Tuells. Realment són dos ar
guments molt favorables al fet que no hi ha hagi aquesta 
potestat reglamentAria i normativa, perque hem de tenir en 
compte que els reglaments que desenrotllen la legíslaci6 
urbanística duen dotze anys de vigencia, que no s'han modi
ficar preeisament per la seva complexitat i pel carActer tan
eat de totes les seves dísposicions. 

Tenen elements importantíssims que cree que no seria 
correcte que fossin diferents d'una illa a l'altra, no soIs 
quant aIs tn\mits, a les documentacions a presentar, a les 
garanties de l'administrat, etc., sinó fins i tot qüestions que 
afecten directament al contengut de l'urbanisme. Tinguem 
en compte que aspectes tan importants com les reserves 
obligatóries que han de tenir eIs plans parciaIs' segons el ti
pus de pla parcial en funció de la població, per escoles, per 
centres educatius, per zones esportives, venen regulats pel 
reglament de planejament. 

Jo cree que és logic que aquestes reserves, que aques
tes exigencies, que aquests tramits, que aquestes documen
tacions siguin eIs mateixos per al conjunt de la Comunitat 
Autonoma i, per tant, en aquest sentit, nosaltres creim que 
no és adequat; que és important que els reglaments, si 
s'han de fer en aquesta Comunitat en desenvolupament 
d'una possible nova legislació o modificant eIs existents, 
correspongui fer-Ios al Govern de la Comunitat Autónoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Verger. 

EL SR VERGER 1 pocovf: 

Sr President, per manifestar que nosaltres també vota
rem en contra d'aquesta esmena, perqu~ entenem que és 
un visió poUtica panicular del Grup que la manté i que t~
nicament no es pot acceptar de cap manera que el que avui 
discutim aquí sigui una derogació als Consells Insulars, si
nó tot el contrario Per tant, fora entrar en matisos jurídics 
com ha fet el Portaveu del Grup SOCIALISTA, nosaltres 
també votarem en contra d'aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, té la paraula el seu Portaveu. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr President. 

En primer lloc, agrair al Sr Tuells i al Grup del CDS el 
suport a aquesta esmena, una esmena que és coincident 
amb els criteris autonomistes que hem defensar sempre 
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dins l'organigrama institucional de les Illes Balears. El nos
tre Grup no pot admetre que el fet d'atorgar la competen
cia de la capacitat reglamentaria i normativa als Consells 
Insulars suposi una reducció de la capacitat d'actuar. Ente
nem i en alfÓ coincidim to15 que la normativa en materia de 
gestió urbanística, de disciplina urbanística o de planeja
ment es complexa, pero haurfem de saber distingir una cosa 
de I'altra. Per una banda, quan hi ha uns reglamen15 que fa 
dos anys que estan en vigencia i no s'han modificat i cree 
que no és dolent que es modifiquin si cal modificar-los i si 
no cal fer-ho, que no es toquin, pero també es cert que el 
Parlament de la Illes Balears té en tfAmit de discussió en 
Ponencia una Llei de Disciplina Urbanística. 

Fixin-se per on el Reglament de Disciplina Urbanística 
sera modificat en part per una llei i el Parlament de les 
llles es troba legitimat al cent per cent per fer-ho. Que des
prés, dins el marc de la Llei de Disciplina Urbanística ela
borada per aquest Parlament, hi hagi unes matisacions en 
la normativa que pugui establir cada Consell Insular no en
tenem que pugui anar en detriment de la coordinació, que 
s'establirA per llei, ni tampoc de l'eficAcia en la gestió. Sera 
responsabilitat de cada Consell Insular fer-ho o no fer-ho, 
afer-ha d'una manera o d'una altra, pero és evident que 
inicialment no hi ha cap entrebanc jurídic que impedeixi 
fer-ho d'aquesta forma. 

El dret a la diferencia és consubstancial al fet autono
mic i per aixo pensam que els Consells Insulars no disposa
ran amb plenitud d'una competencia com a propia i que 
l'acostarA més a la competencia delegada - encara que aixo 
no vulgui dir que ha sigui - si no se li reconeix aquesta po
testat normativo-reglamentAria. Si tenim possibilitat per 
organitzar la Comissió Provincial d'Urbanisme a nivell in
sular, que és una competencia diríem d'organització, reco
neguda per l'&tatut, també ha haunem de poder fer amb 
la mateixa gestió i exeeució de l'atribució competencial de 
la materia. 

En conseqüencia, nasal tres mantenim l'esmena. Agra-
1m el suport del CDS i esperam que en el futur la normati
va que elabori el Govem de les Illes Balears serveixi en 
qualsevol cas per coordinar i per ajudar els Consells Insu
lars i no per retallar subtilment les competencies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
núm. 1593/90, del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputa15 que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres I Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 7. Vots en contra, 
47. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'article 3r. tal com 

'. 

ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 50. Vots en con
tra, 5. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 3r. tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

A1s articles 41., 5e., 6e. i n. no hi ha esmenes presenta
des. Procedeix, ido, sotmetre'ls directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis articles 41., 
5e., 6e i 7e, del Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions ? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article se. hi 11a mantengut un vot particular del 
Grup Parlamentari POPULAR, registrat amb el núm. 
1725/90. Aquesta Presidencia vol fer saber als Sr Diputats 
que s'ha incorporat !'inventari que no havia vengut com a 
annex, en el sentit que com que l'inventari s'ha repartit a 
tots els Srs Diputats, l'aprovació d'aquest vot particular in
clouria logicament la incorporació de I'inventari que ha re
partit la Comissió_ Técnica Interinsular. 

Per defensar aquest vot particular i per part del Grup 
Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr Ver
ger. 

EL SR VERGER I pocovf: 

Sí, Sr President. 

Efeetivament, la Comissió que varem discutir aquesta 
llei ens vArem trobar que no hi havia l'inventari per part 
del Govem en materia d'urbanisme, all0 que es transferia, i 
la Llei de Consells Insulars manifesta clarament que dins la 
proposta hi ha d'haver una relació de béns materials a 
transferir. Per tant, creim que és important per una majar 
claredat de la mateixa llei que anam a aprovar que es man
tengui el text inicial que va sortir de la Comissió Técnica 
Interinsular i que també s'aprovi aquest inventario D'aques
ta manera la Disposició Transitoria Segona quedaria en 
suspens, si així ho troben els altres Portaveus i jo cree que 
ha de ser. 

Per tant, nosaltres mantenim aquest vot particular 
pensant que tendrA la conformitat deIs altres Grups. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in-

1 
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tervenir? 

Per part del Grup Parlamentad SOCIALISTA-, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Grades, Sr Presídent. 

Efectivament, aquest apartal 3r. es va suprimir j en 
Comissió es va incorporar una DisposiciÓ Transitoria Sego
n3, tI ue van Juntes, perque el. ~ver:n no bavia en~regall'in~ 
enUlD al qual feia refer~ncla 1 aruculat en prevlSió que SI 

:VUi el lentem I tolS elS Grups Parlamentaris v~nen a bé 
que s'incorpori, perqu~ és una ~ov~ docl1~entacló que no 
forma pan del Dictamen, suprurur efecuvamen.t aq~esta 
DisposiciÓ Transitoria Segona - ~n~ra .que no bi hagl cap 
VOl particular, l'hauriem de supnmu - 1, per tant, tornar a 
posar ¡'apartat 3r.,. que fa refer~ncia a l'inventar.i ~e béns 
materials a dispOSlClÓ de cada Consell Insular 1 mcloure 
aquest inventari que se suposa que els Consells assumeixen, 
encara que no hagin tengut massa ocasions de comprovar-
lo. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació, ido, el vot partícular núm. 725/90 del 
grup Parlamentari POPULAR. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar l'article U., logicament amb la incor
poració del vot particular. 

. Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article U. del 
Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

QUeda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L:es Disposicions AddicionaI Primera, Addicional Se
gona 1 Addicional Tercera i la DisposiciÓ Transitoria Pri-
~moore . 
SOL nen esmenes presentades. Per tant, procedelX 

metre-les a votació, que fartem conjuntament.... 

EL SR VERGER 1 pocovf: 

Add?emanam la votació per separat de les Disposicions 
nosall~~onals Prim~r~ i Segona, la resta ens és igual, perque 

es en Cornlssló varem votar en contra de la Disposi-

~ 

m 

ció Addicional Segana. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Diputat 

Passam a votar, ido, la Disposíció Addicional Primera 
tal ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputais que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vats en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Disposició Addicional Segona. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la Dispo
sició Addicional Segona que aeabam de sotmetre a votació 
i passam a votar la Disposició Addicional Tercera i la Dis
posició Transitoria Primera. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Addicional Tercera i de la Disposició Transitoria Primera 
del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

La Disposició Transitoria Segona lógicament estaría 
en contradicció, una volta que s'ha aprovat el vot particular 
del Grup POPULAR a l'article U. No obstant aixo, aques
ta Presidencia no la pot considerar decaiguda, perque és al 
Dictamen de Comissió. Procedeix, ido, sotmetre-la a vota
ció. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Transitoria Segona, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, eap. Vots en con
tra, 57. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la Dispo
sició Transitoria Segona que aeabam de sotmetre a votació. 
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La Disposició Derogatoria i la Disposició Final Unica 
no tenen esmenes presentades. Per tant, procedeix sotme
tre-les directament a votació, que és fara conjuntament si 
no hi ha objeccions per part de cap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la DisposiciÓ 
Derogatoria i de la Disposició Final Única del Dictamyn de 
Comissió, es volen posar drets? • 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar I'ExposiciÓ de Motius, que tampoc no 
té esmenes presentades. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'Exposició de 
Motius, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Aprovada la Proposició de Llei d'atribució de compe
tencies als Consells Insulars en materia d'Urbanisme i Ha
bitabilitat, atesa la importancia d'aquesta llei obrim un 
tom d'explícació de vots als Srs Portaveus que vulguin in
tervenir. 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portsaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Quan l'any 1979 es va produir el primer Decret de 
transferencia de competencies de I'Administració de I'Estat 
al Consell General Interinsular, l'article Ir. deia "activitats 
molestes, nocives, insalubres i perilloses". En aquest mateix 
Decret realment hi havia també la transferencia d'Urbanis
me, que era la més important, i si jo he volgut treure aixó 
és perque no es va tenir la delicadesa, diriem, de comenc;ar 
la transferencia de competencies amb una materia impor
tanto La primera va ser una materia no desitjable, com he 
dit, precisament el contrari del que feim avui aquí. Avui 
acabam d'aprovar la primera llei de transferencia de com
petencies tal vegada en la materia que té més contengut, si 
llevam la part pressupostaroa, ja que no té una part pressu
postaría d'inversions, pero sí que té un contengut polftic de 
gran transcendencia per a cadaseuna de les llles, com són 
les competencies que tenen les comissions provincials d'ur
banisme, que són les aprovacions de tots els plans. 

Per tant, jo cree que ens hem de felicitar en un sentit i 
és que la primera transferencia que s'ha fet - tal vegada -
s'hauria pogut fer abans, pero l'hem acabada - ha estat de 
la competencia que tal volta té mes contengut o una de les 

que tenen més contengut de les que hem rebut úe l'Estat. 

També hem de destacar que avui podem aprovar 
aquesta llei abans d'acabar el perfode d'abans de l'estiu, 
perque hi ha hagut un consens que ha permes diverses co
ses. En primer 1I0c, ha permés una tramitació per urgencia; 
en segon 1I0c, que la discussió en Ponencia i en Comissió 
hagi estat rapidfssima. N'hem sortit amb una sessió de Po
nencia i una de Comissió i hi ha hagut el seny suficient per 
modificar aquests aspectes puntuals del text de la Olmissió 
Tecnica Interinsular, perque els Olnsells Insulars necessi
ten un temps per preparar-se per rebre aquesta competen
cia. Aquest consens ha fet que assenyalassim dia 5 de no
vembre com la data a partir de la qual tot s'haura de trami
tar davant els Olnsells Insulars i ja hauran d'estar consti
tUldes les comissions insulars, fent que durant els mesos de 
juliol i agost, que són practicament inhabils, no computasin 
amb els dos mesos que s'havien establert abans. 

Els Consells Insulars podran comen~r des d'avui i 
tendran quatre mesos per preparar-se, perque el més im
portant és que ara, quan es produeixi el traspas de les com
petencies, l'administrat no noti res. L'únic que ha de fer 
l'administrat és anar al Olnsell Insular corresponent en 
lloc d'anar a la ConseUeria; a Menorca i a Eivissa ho ten
dran més prop i a Palma ho tendran igual, només que en 
Uoc d'anar a les avingudes hauran d'anar al Palau del Con
seU, pero realment, amb temps i forma, es resoldran tots 
els expedients a satisfacció deis interessats i deis ciutadans 
en general. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup vol deixar constancia en aquesta Cam
bra que ja ens trobam a la segona Legislatura d'aquesta Co
munitat Autónoma; que ja arriba, quasi al final de la Legis
latura, -dia 5 de novembre del 90, la possibilitat d'exercir les 
competencies que l'Estatut preveu en una materia concre
ta, n'hi ha moltes més a considerar, aquesta és la primera. 

També volem fer constar el reconeixement del fet que 
aixó és una iniciativa legislativa que va tenir el Grup SO
CIALISTA; que no surt, per tant, d'una voluntat explícita 
del Govem, si bé després ha estat assumida per tots eIs 
Grups Parlamentaris i ha estat possible un manm de con
sens, encara que hi hagi hagut petites discrepancies. 19ual
ment voldríem assenyalar que dia 13 d'abril del 89 es va a
provar una llei instrumental, la Llei de Consells Insulars, 
que d'alguna manera havia de ser la clau que abrís la porta 
a aquestes transferencies i dotas els Consells Insulars del 
m:lxim sastre político-administratiu que li permet I'Estatut 
d' Autonomia. 
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El tema, ido, va molt lent, el tema és llemuc. Nosaltres 
voldríem que l'aparia d'Aquil.les i la tortuga no fas d'apli
cació en aquesta Comunitat Autonoma i que malgrat la 
tortuga camini pas a pas, Aquil.les fes més via, és a dir, que 
la voluntat d'esser sobrepassAs la valuntat de ten ir, que és 
el que hem vist fins ara. 

Res més. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Dia 3 de maig passat preníem aquí en consideració la 
Propasició de Llei que enviava la Comissió Tecnica Inte
rinsular per atribuir competencies en materia d'Urbanisme 
i Habitabilitat als Consells Insulars, cosa que es va fer per 
unanimitat. En aquell moment, jo acabava la meya inter
venció desitjant i demanant als Grups Parlamentaris la seva 
coJ.1aboració per donar celeritat a la tramitació parlamen
taria per tal de guanyar temps, encara que fossin setmanes, 
després d'haver perdut anys . 

. Avüi he de manifestar que una llei presa en considera
ció dia 3 de maig i aprovada avui, dia 20 de juny, és un exit 
de celeritat tan tros que només ha estat possible gracies a 
la bona voluntat i col.laboració de tots els Grups Parlamen
taris i des d'aqu( jo vull manifestar la meya congratulació i 
felicitació per aquest feto 

L'aprovació d'aquesta llei és sens dubte una bona noti
cia. Dia 5 de novembrc del 90, d'aquí a quatre mesos i bus
ques, pero sel anys i mig després de la promulgació de I'Es
tatut d'Autonomia de les Illes Balears, comen~ra a apli
car-se l'article 39 de l'Estatut, que a la vegada també és un 
any i mig després de la presentació pels Consellers socialis
tes de la proposíció davant la Comissió Tecnica Interinsu
lar pel novembre del 1988, presentació que també s'ha de 
recordar que va mereixer, en calenl, les majors desqualifi
cacions per part del President de la Comunitat, avui vot fa
vorable, unanime, a l'aprovació d'aquesta llei i que al qui 
vam dur endavant aquella iniciativa se'ns va valorar, amb 
altres paraules, de gent sense seny. 

Es una bona noticia, 'per tant que per fi I'Estatut 
~'A~lonomia comenci a caminar en alió que li és més pecu
lIar 1 més propi, que és preci amen l I'organització interna, 
l'admini Iració descenLralilzada, I'acostament a cada una de 
les Il!es de la presa de decisions superant les traves i els 
garrots dins les rodes que aquest procés ha viscut fins ara i 
que probablement encara no ha acabat. 

Es importan! q ue s'imposi i s'inid¡ avui la necessilal 
á.e ~esCCntralit7.ar, d'acostar als ciutadans la presa de deci
SIÓ I de deixar de banda el (el de guanyar amb cls vots, amb 
els arguments, amb la paraula i a vegades lambé amb el 
lemps a aquell que pensen aIló de "san ta Rila, santa Rita" 

en materia de competéncies, en el sentit de rebre'n moltes 
aquí i no transferir-ne cap aUa. 

Avui, per tant, el Parlament inicia un cam! de seny, no 
d'aventura; comen~ el desgel d'un procés de descentralit
zació que ha estat artificialment i inprudentment congelat 
durant massa anys. Després d'aprovada aquesta llei, potser 
qualcú pensi que fins aquí hem arribat i que ja no hem de 
passar d'aquí. Vull dir que nosaltres, avui mateix, hem pre
sentat escrit a la Presidencia de la Comissió Tecnica Inte
rinsular - al Sr Huguet, com a President de la Comissió 
Tecnica Interinsular - demanant que es reuneixi la Comis
sió Tecnica Interinsular per resoldre el tema que té pen
dent, que també va ser presentat pel novembre del 88, en 
materia de construcció i gestió de carreteres per part deIs 
Consells Insulars i també vull anunciar que els proxims 
dies, amb les firmes que exigeixen el Reglament de la Co
missió Tecnica Interinsular i la Llei de Consells Insulars, 
presentarem una proposta perque la competencia de serve
is i assistencia social que tenen els ConselIs Insulars de Me
norca i d'Eivissa i Formentera, perque el de Mallorca la va 
tornar, i que res pon a competencies que no poden ser re
du'ides per mandat de I'Estatul d' Autonomia, perque en el 
moment oportú varen ser delegades pel Consell General 
Interinsular. Anunci'i, per tant, que proximament presenta
rem una proposició de Bei per tal que la Comissió Tecnica 
Interinsular estudiI i resolgui sobre aquesta qüestió. 

Per acabar, només em falla desitjar als Consells Insu
lars, que jo entenc que amb aquesta llei surten de l'adoles
cencia per passar a una activa i responsable plenitud, la 
major eficacia i justícia en l'exercici d'una competencia uro 
banística, de la qual depenen no sois aquells que a vegades 
anomenam administrats i molles vega des identificam com 
els qui tenen qüestions a resoldre davant l'Administració, 
aquells qui tenen expedients a impulsar, aprovar o propo
sar, sinó que aquesta és una materia d'una enorme trans
cencencia per a tots els ciutadans de les Illes Balears per
que, encara que sigui relativament un topic repetir-ho, gran 
part de la nostra economia, gran part del nostre tutur de
pen d'una encertada politica urbanística. 

Moltes gracies. 

EL SE PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Verger. 

EL SR VERGER 1 pocovf: 

Gracies, Sr President. 

Just per manifestar la satisfacció del nostre Grup per 
l'aprovació d'aquesta lIei, que va arrencar com va arrencar, 
d'acord, pero que és cert que quan es va posar en marxa 
dins la Comissió Tecnica Interinsular, dins Ponencia i dins 
Comissió es va fer el mAxim de via possible, fins i tot jo di
ria que a la darrera Comissió que hi va haver no hi hagués 
hagut cap impediment legal per aturar la tramitació d'a
questa llei, maldament posassim aquella Disposició Transi
t6ria perque avui es pogués aprovar. 
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Per tant, em sorprenen certes manifestacions que es 
fan aquí sobre si pareix que el Govern intenta no complir o 
no fer possible allo que diu el nosue Estatut. No és aixf, el 
que passa és que les coses s'han de mirar amb molta més 
serietat. Al llarg d'aquesta tramitació hem comprovat que 
hi ha hagut uns sobrecoslOs en una materia en la qual n'hi 
havia d'haver tan poes com aquesta de l'atribució de com
petencies al Consells Insulars en materia d'Urbanisme i 
Habitablitat. Veurem que passa quan discutim altres mate
ries. 

Almanco per ara no entrarem en una epoca d'avcntu
res per als Consells Insulars, ni tampoc no sera just de 
seny, sera de les dues coses i ho saben molt bé els qui hi 
son, pero cree que és el repte que hem d'assumir els Con
sells perque l'administrat es trabi més prop de l'Adminis
traci6. També és important que to15 els membres d'aquesta 
Cambra mirem no només el nostre Govern Autonom en 
relaci6 als Consells Insulars, sin6 que també és important 
que miren el nostre Govern Autonom en relaci6 a l'altre 
Govern, que moltes vega des té les orelles tapades. 

Moltes vegades, Sr President. 

Il.- DIcrAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES 
INSTITUCIONALS 1 GENERALS SOBRE EL PROJEC
TE DE LLEI NÚM. 775/87, DE COMPILACIÓ DEL 
DRET CIVIL BALEAR. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat del primer punt entram al punt II de 
l'Ordre del Dia per a aquest PIe extraordinari d'avui, que és 
el debat del Dictamen de la Comissi6 d'Assumptes Institu
cionals i GeneraIs sobre el Projecte de Llei núm. 775/87, de 
compilaci6 del Dret Civil Balear. 

En primer lloc, com que es manté l'esmena de caracter 
general 845, números 1, 2, 3, 4 i 5, del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula per de
fensar-la el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputa15. 

Quan es parla de la Compilaci6 del Dret Civil de les 
Illes Balears, s'al.ludeixen dues reaJitats avui unides, pero 
anaHticament diferenciables i fins i tot segurament de desit
jable i nccessaria düerenciació en el futur. Aquestes dues 
reaJitats són, per una banda, el Dret Civil propi de les llIes 
Balears i, per I'altra, la forma legal sota la que apareix ac
tualmenlla compilació. 

Es obligat i necessari, quan feim unes esmenes intro
duetories de tipus general, retre homenatge a aquells estu
diosos que des del 1889 fins a l'actualitat han treballat en 
temes de Dret Civil i dir que maldament molts d'aquests as
pectes que avui debatrem quedin clarificats, caldran molts 
més estudis i, sobretot, aprofundir en les a'rrels encara poe 
aclarides del nostre Dret. 

El Dret o Ordenament Civil és aque1\ sector de l'orde
nament jurídic d'un Estat que regula les relacions entre 
particulars, entre subjectes sense cap qualificaci6. Com a 
tal, té tres grans nudis reguladors: les relacions personals i 
familiars, les relacions econ6miques i les relacions sucesso
ries per causa de mort. Podem dir, per tant, que és el sector 
de l'ordenamenl jurídic que vertebra el que modernament 
es coneix com la societat civil, pero al mateix temps serveix 
de substrat deIs restants sectors de l'ordenament jurídic 
que mancats de regles propies acudeixen a les d'aquell. 

També hem de comentar, dins aquest aspecte d'esme
na general, que al nostrc entendre un gran repte que exis
teix en aquest Parlament juntament amb el manteniment 
de les institucions historiques encara vigents, és sortír al 
pas de les noves exigencies especffiques de la societat de les 
Illes ¡regular -les, encarrilar-les jur[dicament. En altres pa
raules, innOVar respecte del tradicional ordenament civil 
propi i anar recreant el nostre Dret Civil. Si no caminam 
per aquesta via resultara que, tot i tenir competencia legis
lativa, la situació continuara essent la mateixa de quan n'es
tavem mancats. 

En aquesta tasca d'innovaciÓ, com ja he assenyalat, 
s'ha de tenir en compte el marc predeterminat pel Codi Ci
vil i evitar assumir com a propi el que és comú a tot l'Estat. 
Aixo ens ha marca, per una banda el mateix Codi Civil que 
hem esmentat, per altra banda la Constitució de I'Estat 'Es
panyol del 1978, I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
artide 10.22 i fins i lOt la Lleí 3/85 d'aquest Parlament no 
desdiu en absolut aquestes afirmaeions. 

Per que les cinc esmenes de tipus general que defen
sam ~n aquest moment i que ho farem en dos bloes d'acord 
amb el President, la la., la 2a. i la 3a. i més endavant la 4a. i 
la 5a.? Feim unes esmenes de tipus general, unes de tipus 
tecnic, la la., la 2a. i la 3a., i la 4a. i la 5a. de tipus global, 
de modernització de tota la Compilaci6. 

La la., la 2a. i la 3a. potser hagin semblat als distints 
ponents i als distints Grups Parlamentaris unes esmenes 
sense importancia, pero nosaltres ens hem fixat moll, a tra
vés de la nostra feina i la deis assessors d'ideologies dife
rents, pero tecnies aeurats que d'alguna manera ens han 
significat que hi ha d'haver uns signes de modernitzaci6, 
d'aquest repte que parlavem fa una estana de fugir d'un 
marc, d'una carcassa molt poe innovadora que si l'any 1961 
ja es parlava de modernitzar-la és ben hora que ho facem el 
90, si més no perque la gent profana i el jurista poc avesat 
entenguin perfectament del que parlam, entenguin perfee
tament la normativa vigent. 

Per aixo, l'esmena núm. 1 parla d'unificar els temps 
verbals deis preceptes de la Compilació i dei m que el criteri 
desitjable seria evitar els temps futurs i convertir-los en 
presents. Aixo és una norma gairebé generalitzada deIs cos
sos legals moderos. 

L'esmena núm 2 de tipus general l'hem de defensar 
dient que per donar homogeneHat al text legal resultant no 
és molt correcte que apareguin articles amb paragrafs nu
merats amb altres que no hi van, sense cap eriteri que ho 
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justifiqui. Van numerats, per exemple, els paragrafs deIs ar
ticles 3, 4, 66, 67, 72, 79, 81, 82 i 83 de la compilaeió i no hi 
van, encara que a vegades pertanyin al mateix titol o ten
guin major nombre d'aquests articles, com 1'1, el 2, el 8, el 
13, el 14, ete. Per tot aixo, proposam la supressió de la nu
meraeió deIs paragrafs en els preceptes que hi van o bé la 
numeraeió del que no hi van. 

També per donar homogenertat presentam l'esmena 
núm. 3 al temps legal, ja que no és aconsellable que coexis
teixin preceptes que a l'hora d'establir requisits o subsupo
sits post-faetics s'utilitzin per a la seva ordena ció signes al
fabetics minúseuls, a, b, e, mentre que altres ho facin amb 
signes ordinals, 1, 2, 3. Aquesta unitat és desitjable encara 
que a la compilació vigent fins avui, la del 1961, existeixi 
aquesta anomalia. Seria un bon moment per suprimir els 
ordinals, ja que si llegim els preceptes que els contenen 
veuren que en realitat no es preten establir cap ordre jerar
quic, sinó una simple enumeració. 

Desitjam que aquesta primera interveneió del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES hagi 
servit per definir aspectes molt conerets, molt tecnics de 
modernització, pero també per emmarcar una mica el tema 
global del debat que tendrem. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir en relaeió a les esmenes 1, 2 i 3 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Joan Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Sres Diputats. 

El nostre Grup s'abstendra en aquestes esmenes pre
sentades pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, ~al com va fer en Ponencia i en Comissió, per
que entenem que si bé és cert que podria donar una regula
ció més actualitzada de l013 la compilació del Dret CivU de 
les nostres illes, també ho és que tant la Ponencia com la 
Comissió varen acordar fer feina sobre el text que havien 
enviat els juristes;. és a dir no inlrodu ir modificacions a 
¡'articulat de la compilació. Per tant, creim que hem de ser 
coherents amb el que vllrem votar dins Ponencia i dins Co
missió, i per 3ixo ens abstendrem. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET 1 GIRAR T. 

Sí; gracies, Sr President. 

El Grup Parlamentari POPULAR votara en contra de 
les esmenes 1, 2 i 3, com a conseqMncia del que ja ha ma
nifestat el representant del Grup SOCIALISTA, at~ que 
la Ponencia va fer feina sobre un text, una integració i un 
articulat. Tractant-se d'una esmena de caracter tecnic, la se
va aprovació en aquest Plenari representaria una modifica
eió de tot l'articulat; consequentment, entenem que no po
dem admetre cap d'aquestes tres esmenes i votarem en con
tra. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 1, 2 i 3 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaeió: Vats a favor, 6. Vots en contra, 
29. Abstencions, 22. Queden rebutjades les esmenes 1, 2 i 3 
que acabam de sotmetre a votaeió i passam al debat, i a la 
defensa per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES, de les esmenes núms. 4 i 5. 

Per fer aquesta defensa té la paraula el Diputat Sr Se
bastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Graeies, Sr President. 

Havfem comentat que seria bo que el mar e d'aquesta 
compilació es modernitzas i en aquest moment ha hem de 
reiterar. Quan parlam del marc, no parlam d'algun deIs 
seus continguts, sinó de cercar unes fórmules que a partir 
del context constitucional i estatutari ens permetin una cer
ta imaginació, pero en aquests moments encara no volem 
entrar en aquestes qüestions, sinó que volem parlar de sis
tematica. 

Ens estranya molt que en aquest debat no puguem en
trar en modernitzacions o sistematiques, perque hi ha mol
ts de mes tres i moltes persones que hi treballen i hi han 
treballat, pero les opinions, com és logic, són plurals. Per 
aixo, les nostres es menes 4 i 5 parlen que caldria reordenar 
tot el text, ates que no té sentit que existeixin disposicions 
que es reiterin dues vegades, una vegada per a Mallorca, 
una altra per a Menorca i una altra per a Eivissa i Formen
tera - per exemple a l'article 4, paragraf 4t., i a I'article 67.2 
-, com tampoc no en té que Menorca es trobi en una situa
ció sistematica de submissió per remissió a les normes apli
cables a Mallorca. Sembla que seria més logic estructurar la 
compilació en quatre llibres, un de disposicions generals a
plicables a totes les Illes i els altres tres de disposicions 
aplicables exclusivament a Mallorca, Menorca i a Eivissa i 
Formentera, respectivament. 
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Es tracta d'una reordenació deis preceptes continguts 
als llibres 1 i 2, la creació d'un nou, el 3, despla<;ant el con
tingut del actualment projectat llibre 3 al llibre 4. L'objec
liu és situar en condicions d'igualtat des del punt de vista 
de la sistematica de la compilació la normativa de Mallorca 
i la de Menorca, evitant la situació actual, que és de subor
dinació normativa d'aquesta respecte de Mallorca mitjan
¡;ant la remissió a l'article 65 de la compilació. 

Per aixo hauriem de modificar l'article 3r. del proj ecte 
i afegir-ne o intercalar-ne altrcs de posteriors tendents a 
l'aniculació d'una ordenació del següent caracter: Títol 
Preliminar sense modificació i contendria com a articles Ir. 
i 2n. els projectats. Llibre Primer passaria a denominar-se 
Les disposicions aplicables a les illes de Mallorca i Menorca i 
contendria el TItol 1, Del regim economic matrimonial, no 
es modifica; contendria els projectes aniculats 3r., 4t. i Se. 

Títol 1I, De les Sucessions. Capítol 1, De la sucessi6 
d'estat. Secció 1, De la institució de l'hereu , contendria els 
actuals articles 14 a 24 que passarien a ser els anicles 6 a 
16; Secció 1I, De la substitució fideicomissarin, contendria 
els projectats articles 25 a 37, que passarien a ser numerats 
del 17 al 29; Secció III, De la quarta falsUJ.ia, contendría els 
projectats articies 38 a 40, que passarien a ser numerats 
com a artic1es 30 a 32; Secció IV, De les legitimes, conten
dria els projectats anicJes 41 a 49, numerats com a anicles 
33 a 41; Secció V, Deis testaments, contendria el projectat 
article 52, que passaria a ser el 42. Capitol II, De la succes
si6 ab intestat , contendria el projectat articie 53, que pass a
ria a ser el 43. 

. Llibre Segon, De les disposicions aplicables a l'ilIa de 
Mallorca. Títol J, De- les sucessions . Capftol J, Disposicions 
generals, contendria els projectats articles 6 i 7, que passa
rien a ser els anic1es 44 i 45. Capitol n, L es donacions uni
versals, contendria els projectats artícles 8 a 13 de la compi
lació, que passarien a ser els articles 46 a 51. Capitol III, De 
lafinició, contendria els projectats artic1es 50 i 51, que pas
sarien a ser els 52 i 53. Ttítol II, Deis drets reals, contendria 
els projectats anic1es 54 a 63 amb identica numeració. 

Llibre Tercer, De les disposicions aplicables a [,illa de 
Menorca. TItol 1, De les sucessions . Capitol 1, Disposicions 
Generals. Article 64, "l'herencia es deféreix per testament i 
per llei"; artic1e 65, "la sucessió intestada només podnl tenir 
lloc en defecte de l'hereu instituH i és incompatible amb la 
testada". Capftol Il, De la institució de l'hereu usufructuari 
amb facultat de disposar, contendria els nous artic1es 66 i 67 
que com a tals formen part d'una esmena concreta; en cas 
de no ser aprovada aquesta, el Titol 1 no es dividíria en ca
pitols. TItol II, De la societat rural; en cas de mantenir-se, 
contentria el canlcter del projectat artic1e 64, pero amb el 
núm. 68. 

Llibre Quart, Disposicions aplicables a les illes d'Eivis
sa i Formentera, contendria els mateixos títols i capítols 
que el Projecte del Govern, o sigui del 66 al 86, pero nume
rats des del 69 al 89. 

Com a conseqüencia d'aquesta reordenació, hauríem 
d'afegir un article al projecte que suprimís l'anterior 65 de 

la compilació, ja que si l'esmena s'aprovas ens trabadem 
amb dos articles 65. Igualment hauríem de modificar I'Ex
posició de Motius ja que es va redactar en funció de la sis
tematica que es pretén esmenar. Encara que no s'aprovas la 
reordcnació que proposam, I'Exposició de Motius s'hauria 
de modificar intentant dotar-la d'uniformitat, cosa que s'ha 
fet parcialment, ja que els criteris d'exposició que s'utilit
zen varien en funció delllibre en qüestió. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascua!. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

sr, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La sístematica que proposa l'esmena núm. 4 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES és cor
recta, possiblement innovadora i té aspectes molt positius. 
El que passa és que en Ponencia es va debatre i varem arri
bar a la conclusió que nosaltres havfem de seguir la siste
matica que ens havia proposat la comissió de juristes que 
havia fet l'avantprojecte de compilaci6. 

Per aquesta raó nosaltres votarem en contra d'aquestes 
esmenes, perque si s'aprovassin hi hauria un canvi radical 
en tot, o sigui que la llei no es podria aprovar avui, haurf
em de tornar enrera, hauríem de tornar a Comissió i anar a 
un text totalment diferent de l'existent. Evídentment avui 
no ens queda més remei que votar en contra, a pesar deIs 
elements positius que pot tenir aquesta sistematica. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. 

Per manifestar que reiteram el que hem dit referent a 
les esmenes anteriors. El nostre Grup s'abstendra. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET I GIRART: 

El Grup Parlamentari POPULAR votara en contra i 
en aquest moment donam per reprodu'ides les paraules del 
representant del Grup d'UM. 

, 
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EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes núms. 4 i 5 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 

Srs i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
28. Abstencions, 22. Queden rebutjades les esmenes 4 i 5 
que acabam de sotmetre a votació. 

Aquesta Presidencia reitera als Srs Ordenances que no 
deixin entrar ningú el temps de les votacions, perque no fan 
més que produir una confusió a la Mesa i ja tenim proble
mes per comptar. També vol fer una petició als Srs Dipu
tats: ates que les votacions seran molt seguides, que si és 
possible, tret de per fumar un cigarret, es mantenguin dins 
la sala de plens, perque cada vegada que hem de eridar i es
perar perdem temps. Jo demanaria que avui tenguessin la 
capacitat de sacrifiei fins .i tot de no fumar i quedassín dins 
la sala, cosa que seria positiva per a tots . 

Passam a l'article Ir. del Dictamen- de Comissió, que. 
no té esmenes presentades i procedeix sotmetre'l directa
ment a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat. 

L'article 2n. compren els articles 1 i 2 de la compilació. 
A l'article 1 i ha l'esmena núm. 52 del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. Per defensar aquesta esmena i 
per part d'aquest Grop, té la paraula el Diputat Sr Sebastia 
Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

.. 
sr; gracies, Sr President. 

La nostra esmena 52, panlgraf primer, és al paragraf 
segon d'aquest artiele i és per precisar amb més elaredat el 
que diu. Aquest paragraf evidentment estA inspirat en la 
co.mpilaciÓ catalana; a nasal tres ens pareix que seria molt 
mIliar COpiar-la literalment i quedaría molt més ciar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in-

tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

El nostre Grop votara a favor d'aquesta esmena, com 
va fer en Ponencia i en Comissió, ja que ereim que real
ment donaria més claredat a I'article 1 de la compilació. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GIRART: 

Gracies, Sr President. 

El Grup POPULAR votara en contra, ja que entenem 
que no afegeix res nou. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votaeió l'esmena núm. 52 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats qué s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 2. Queda rebutjada l'esmena núm. 52 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
1 de la compilació, dins I'article 2n. del Dictamen de Co
missió. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 52. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat I'article 1 tal com 
ve al Dictamen de Comissió. 

A I'article 2 de la compilació, dins l'article 2n. del Dic
tamen de Comissió, es mantenen vives les esmenes 6 i 7, 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el Dipu
tat Sr Sebasti<l Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETI: 
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Gnlcies, Sr Presiden t. 

Al primer pan\graf de l'artide 2n. de la compilació no
saltres propugnam un teX! alternatiu i després d'exposar-lo 
literalment,l'argumentarem. 

La nostra posici6 és que hauria de dir el següent: "Les 
normes de l'ordenament civil de les Illes Balears són d'apli
ca.ció als qui ostentin velnatge civil a les IIles i es presumcix 
que en gaudei.xen els espanyols residents a qualsevol muni· 
cipi de les Balears. S'exceptuen els casos en els quals, d'a
cord amb el Dret Interregional o Internacional Privat, ha
gin d'aplica.r-e altres normes". La nostra argumentaci6 és 
que malgrat I'article 7 del nostre Estatut digui que les nor
mes i disposicions deis poders públics de la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears i del seu Dret Civil especial ten
dran eficacia territorial, en realitat no és així. 

El Dret Civil de les Illes no s'aplica. en el seu territori, 
sinó dins o fora d'aquest - normalment dins, és cIar - a les 
persones que tenguin velnatge civil a les IlIes, ja que el cri
teri d'aplicació és el personal, com així ho estableix l'artide 
14.1 del Cadi Civil espanyol, al qual es remet implicitament 
el mateix article 7 de l'Estatut, que significa que el criteri 
de la territorialitat actua sense perjudici de les excepcions 
que es puguin establir en cada materia i de les situacions 
que s'hagin de regir per I'estatut personal o té per altres 
normes extraterritorials. A més, aquesta' és una materia ve
dada a la Camunitat Autonoma, perque l'exclou expressa
ment I'article 149.1.8a. de la Constituci6. 

En resum, el Dret Civil de les Illes no és el que s'aplica 
a Fonnentera, Eivissa, Menorca. i Mallorca, sinó el que s'a
plica als formeterencs, eivissecns, menorquins i mallor
quins, independentment dellloc on es trobin. Des d'aques
ta perspectiva es pot adquirir aquest velnatge civil per tres 
dies, la filiaci6, els fills deis menorquins, per exemple, te
nen aquest velnatge per néixer en el territori si així es desit
ja en emancipar-se. Per exemple, el fill d'un andalús nascut 
a Eivissa, en emancipar-se pot adquirir el velnatge civil a 
les Illes si així ha declara davant el jutge del Registre Civil i 
per residencia de dos anys a les Illes, amb expressa declara
ció, o als deu, automAticament. Per exemple, el gallee que 
faci dos anys que resideix a les Illes pot adquirir el velnatge 
civil per simple declaració en el Regist~e Civil o al ca.p de 
deu anys, automAticament, si no manifesta el contrario 

Hi ha una cuarta via, la del matrimoni, que fa que la 
muller adquireixi el velnatge civil del marit, pero l'evident 
inconstitucionalitat fa que la descartem, tot i que alguns 
jutges la continuen aplicant. 

Pensam que després d'aquesta argumentació, que am
plia bastant el que havfem explicat segons el nostre modest 
saber dins Ponencia i dins Camissió, farA rectificar els dis
tints Grups Parlamentaris. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in-

tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El nostre Grup votarA en contra de l'esmena del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES perque 
de qualque forma entenem que la territorialitat, tal coro ve 
[(;Oectida en ei text, és més adequada a la situaci6 actual i a 
les noves aplicacions que es fan sobre el veinatge civil. El 
nou text fa un avan<; profund perque de qualque forma ja 
avanc;a que el vei'natge civil no sera aprovat. Per tant, nosal
tres entenem que el text tal com ve de Ponencia és adequat 
a la situaci6 actual, que millora el text anterior i no creim 
que sigui convenient la seva modifica.ció. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET I GIRAR T: 

Sí; gracies, Sr President. 

Nosaltres entenem que el text d'aquest article tal com 
ha vengut de Camissió i tal com va venir de la comissió de 
juristes és correcte, ja que segueix el criteri personal refe
rint la problemAtica de la qüestió del veYnatge i de l'aplica.
ció fora del territori d'aquesta Comunitat al Cadi Civil, és a 
dir, a les normcs de Dret Inte rnacional. Fins i tot el mateix 
Grup NACIONALISTA 1 D 'ESQUERRES en la seva es
mena núm. 7 torna al mateix text del projecte, canviant el 
mot territori per municipi, que al fans ve a ser exactament 
el mateix. 

Canseqüentment, el Grup Parlamentari POPULAR 
votarA en contra de l'esmena 6, i també de la 7, si es voten 
conjuntament. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar les esmenes núms. 6 i 7 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, s valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
52. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esmenes 6 
i 7 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar l'article 2. 

, 
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Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, 5. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article que 
acabam de sotmetre a votació i l'article 2n. del Dictamen 
de Comissió. 

L'article 3r. compren els articles 3, 4 i 5 de la compila
ció. Hi ha una esmena mantenguda pel Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, a l'article 3, ja que 
aquest mateix Grup ha retirat l'esmena núm. 9.Per defensar 
la primera, té la paraula el Diputat Sr SebastiA Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

GrAcies, Sr President. 

Es una esmena de substitució i de clarificació. Propug
nam que el núm.l de l'article 3 del text digui, senzillament: 
"El regim economic conjugal és el de separació de Mns, lle
vat que en capitulacions formalitzades en escriptura públi
ca abans o durant el matrimoni es convingui un regim dife
rento. 

Per que aquesta clarificació i quin esperit té? La nostra 
proposta és senzillament clarificar una mica més el text que 
tenim davant i partim de la base que el gran avantatge és la 
simplicitat del. regim. Aquest és senzill, practic i descansa 
en una total independencia entre els cünjuges. Com a graos 
inconvenients, cal destacar la manca de drets per al cünjuge 
que no treballa, normalment perque es dedica a les feines 
de la casa i que tampoc no té d'altres rendiments. Aquest 
desfasament s'intenta solucionar a nivell pnlctic mitjan~nt 
les adquisicions deis béns per meitat entre els cünjuges o 
amb fórmules testamentaries típiques, i a nivell tecnic amb 
la introducció de preceptes que tendeixen a compensar i re
munerar en certa mesura el treball a la \lar. 

Es per aixo que aquest regim no ha tengut excessives 
crItiques i les veus propulsores de substituir-lo per un altre 
avíat s'han apagat per I'opinió majoritaria favorable a la 
permanencia del regim de separació de Mns. Aixf, dones, la 
prÓxima reforma a la compilació haurA de conservar la se
paració de béns com a sistema legal, introduint alguns pre
~ptes COm la compensació del treball a la llar, que ten dei
Xln més a completar una regulació simple que a modificar-
la, peró no a intercalar institucions discordants amb els 
nOStres principis bAsies, com passaria en e l ja conegut tema 
I'habitalge habitual. Conservar ¡completar aquest regim, 
perO no alterar-ne les Hnies essencials és el que cal cercar 
en aquest moment de reforma en que ens trobam. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs PoTtaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Nosaltres entenem que aquesta esmena és de forma, 
pero que no afecta el fons i que s'allunya de la forma din
em tradicional amb que s'ha vengut escrivint no només a
quí, sinó al Codi Civil. Jo vullllegir els artides 1315 i 1316 
del Codi Civil, que diuen que el regim economic del matri
moni és el que s'estipuli a les capitulacions matrimonials, 
el 
aquestes siguin ineficaces, el regim serll el de societat de 
beneficiaris" . 

Aixo és la mateixa estructura. Evidentment per al re
gim comú són "gananciales" i per a nosaltres separació de 
béns, peró és la mateixa fórmula de l'article 3.1 i si aixo no 
ha causat problemes ni allll ni aquí, ¿per que hem de can
viar? A posta votarem en contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

Comprendemos la enmienda del Grupo NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, pero efectivamente abundamos 
en los argumentos expuestos por el Portavoz de UM. En 
realidad es una cuestión de derecho comparado; habitual
mente, sistemáticamente los derechos legales - en este caso 
el de ....... , pero también tiene un carácter subsidiario en de-
fecto del régimen que se convenga conforme a la voluntad 
de las partes. Por tanto, entendemos que por ser una orden 
sistemática, ha de prirnarse ese régimen convencional y de
jar con carllcter subsidiario el régimen legal. 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sr President, nosaltres entenem que el Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES ha presentat 
una esmena que diu el mateix que el Dictamen de ComÍS
sió. Ens trobam en una situació de regim matrimonial de 
separació de Mns si no hi ha capitulacions que modifiquin 
aquest regim; per tant, no entenem el manteniment d'a
questa esmena ni els discurs que ens ha fel. 
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Nosaltres creim que la redacció que es presenta és cor
recta i que va d'acord amb el Codi Civil. Entenem que con
vé unificar els termes jurídics, cosa que, a més, es va apro
var per unanimitat dins Comissió. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GIRART: 

Si; gracies, Sr President. 

El Grup Parlamentari POPULAR votara en contra de 
l'esmena perque entenem que la redacció d'aquest apartat 
Ir. de I'article 3r. és I'adequada i correcta, ates que en pri
mer 1I0c posa la voluntat deIs contractants i quan aquesta 
voluntat no s'ha demostrat, no s'ha aprovat o no s'ha posat 
en marxa s'estableix el regim de la separació de béns d'una 
forma generalitzada, com s'ha aplicat en la nostra Comuni
tat de temps enrera. Consequentment, votarem en contra 
de l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena núm. 8 del Grup ParlameÍl- .. 
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen psar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resuultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en con
tra, 52. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena núm. 8 
que acaba m de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
núm. 3 de la compilació, tal com ve al Dictamen. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article 3 que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'article núm. 4 hi ha un vot particular del Grup Par
lamentari SOCIALISTA Per defesnar-Io i per part d'a
quest Grup, té la paraula el Diputat Sr Martín i Peregrino 

EL SR MARTÍN I PEREGRíN: 

Sras y Sres Diputados. 

El presente voto particular trae causa de la posición 
que el Grupo SOCIALISTA mantuvo en el transcurso de 
los debates producidos en Ponencia y concretamente en 
Comisión en defensa del teX10 que había sido remitido a es
te Parlamento en el Proyecto de Ley introducido por la co
misión de juristas que hizo la redacción del anteproyecto, 
artículo cuyo tenor literal dice lo siguiente: "Los actos de 
disposición y gravamen de los derechos en cuya virtud se 
ocupa la vivienda constitutiva del hogar familiar y de sus 
muebles requerirán el consentimiento de ambos cónyuges 
y, de no prestarlo el cónyuge no titular, autorización judi
cial. La manifestación errÓnea o falsa del disponente sobre 
el caracter de la vivienda no perju¡;licará al adquirente de 
buena fe". 

Los ponentes fundamentaban la introducción de este 
apartado 2 partiendo de una de las ideas fundamentales 
que promovieron la reforma de la compilación del Derecho 
Civil de Baleares. Esa idea fundamental estaba basada en la 
necesidad de adecuar el Derecho Civil de Baleares a la 
Constitución Española y, consecuentemente, producir una 
homogeneidad con el texto constitucional de la legislación 
de Derecho Civil de Baleares. Decían textualmente: 

"Dando un paso más en la línea de progresividad mos
trada por nuestras tradiciones jurídicas en esta materia, se 
han introducido en la normativa proyectada una serie de 
modificaciones inspiradas en la mayor protección de la fa
milia y que, en definitiva, no són más que una consecuencia 
del principio fundamental de la obligación de los cónyuges 
de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimo
nio. En esta misma línia de protección de la familia se esta
blece que los actos de disposición y .gravamenes de los de
rechos en cuya virtud se ocupa la vivienda constitutiva-del 
hogar familiar y de sus muebles, reequerirán el consenti
miento de ambos cónyuges y, de no prestarlo el cónyuge no 
titular, autorización judicial". 

Como podrán ver, el Grupo SOCIALISTA está ni más 
ni menos que en la línia que, profundamente meditada por 
la comisión de juristas, produjo y requirió la introducción -
efectivamente hay que reconocerlo - de un teX10 inedito en 
el Derecho especial de Baleares, pero cuya trascendencia 
nadie puede negar. 

El Capítulo Tercero de la Constitución Española, en el 
artículo 39, que habla de los principios rectores de la poUti
ca social y económica y, en consecuencia, de un derecho 
fundamental, dice que los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídica de la familia. Poste
riormente, el artículo 53.3 expresa que es deber de los po
deres públicos el reconocimiento, el respeto y la protección 
de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero y que 
este reconocimiento, respeto y protección informarán la le
gislación positiva y, un poco después, cuando habla del de
recho de propiedad, del derecho a la herencia, dice que es
tos derechos serán reconocidos y ejercidos en tanto estén 
adecuados a la función social como delimitadora de su con
tenido. 

En consecuencia, la Constitución establece dos tipos 
de preceptos, unos de carácter vinculante, que son los pre-

'i 
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vistos en el artículo 53.1, y otro de carácter informador, en
caminado hacia el desarrollo de lo que se denomina legisla
ción positiva, que es lo previsto en el artículo 53.3. 

¿Como encaminanos este planteamiento constitucio
nal dentro del voto particular que hoy formula el Grupo 
SOCIALISTA? De la siguiente forma: por lo dicho con an
terioridad, nosotros creemos que este artículo és absoluta y 
plenamente constitucional. Trae causa de la misma Consti
tución y la desarrolla en sus principios fundamentales; és 
un artículo progresista, como incluso han reconocido pú
blicamente algunos de los miembros de la comisión de ju
ristas, en cuanto plantea un desarrollo positivo de la nor
mativa constitucional adecuada a una norma específica y es 
un articulo, también hay que decirlo claramente, que tiene 
una caracter inconformista porque rompe esquemas, va en
caminado a la protección de la parte más débil y, además, 
tiene una justa causa en su redacción y en su contenido. 

Hay que romper ya la dinámica discursiva de que el ar
t(culo en cuestión atenta o va contra el régimen de separa
ción de bienes. Nada más lejos de la realidad, como vere
mos posteriormente. Es un artículo que, como contraparti
da, lo que hace es desarrollar positivamente principios ele
mentales y generales del derecho, como los establecidos en 
el artículo 70 del Código Civil, cuando dice que los cónyu
ges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y que 
en caso de discrepancia resolverá el juez, teniendo en cuen
ta el interés de la familia. 

Todo esto no tiene más razón de ser que la Constitu
ción Española prima esencialmente el principio de estabili
dad familiar y que los CÓnyuges no están el uno sobre el o
tro, sino en un plano horinzontal de igualdad y que, en 
consecuencia, tienen que ser mirados desde esta perspecti
va, desde la óptica de esa igualdad, los preceptos que poste
riormente desarrollen positivamente la Constitución. 

Decía que no es un precepto que se oponga al régimen 
de separación de bienes; no es un precepto contrario a nin
gún tipo de régimen matrimonial, ni al de separación de 
bienes, ni al de bienes gananciales, ni siquiera al de partici
pación, porque no se opone y además puede afectar a todos 
y cada uno de ellos, y les vaya decir por qué. 

En el supuesto de bienes gananciales, la vivienda fami
liar puede tener un carácter que no sea ganancial, es decir, 
una vivienda que haya sido aportada por cualquiera de los 
cónyuges y que tuviese el carácter de bien patrimonial pro
pio porque ha sido aportada o adquirida con anterioridad y 
consecuentemente, no queda afectada por el régimen de 
gananciales. También puede ser un bien adquirido por títu
lo gratuito o en substitución de bienes privativos, adquirido 
por derecho de tanteo y retracto, en definitiva todos y cada 
uno de los supuestos establecidos en el articulo 1346 del 
Código Civil. 

Pues bien, e te supuesto, el anfculo 4.2, si lo uasladá
ramos al CÓdigo Civi l, que puede er un equivalente del ar
~fcUI~ 1320, afecta lotal y ab o lutamente al régimen, o me
Jor dICho, a la capacidad de di posición del tiLUlar del bien 
que no tiene carácter ganancial y sr privalivo. 

En cuanto a la separación de bienes, el planteamiento 
es homogéneo e idóneo al que acabo de hacer en relación a 
los bienes gananciales, por cuanto estamos hablando de 
bienes privativos y por tanto no hay que hacer diferencia 
entre los bienes que tengan el carácter de comunes o de 
privativos. Efectivamente, ocurre igual en el régimen de 
participación, fundamentado en la participación en las ga
nancias que obtengan los cónyuges dentro del constante 
matrimonio. Sin embargo, en el régimen de participación 
también queda total y absolutamente libre la disposición de 
cada uno de los cónyuges respecto de sus bienes privativos 
y, por tanto, también quedaría afectada. 

No es, en consecuencia, un articulo que atente contra 
el régimen de separación de bienes, sino que es un artlculo, 
hay que decirlo claramente, que delimita, que concreta y 
que precisa en u.n momento determinado la capacidad de 
disposición de determinadas personas que tienen un bien. 
¿Cual es el bien que tratamos de proteger aquí? ¿Cual es el 
bien y cuales son las razones de por que nosotros entende
mos que la vivienda familiar tiene que quedar salvaguarda
da en fundamento y en razón al principio de igualdad, de 
aportación y de exigencia por parte de cada uno de los CÓn
yuges de contribuir a las cargas familiares? Hay mil razones 
que fundamentan que esta cautela que delimita la capaci
dad de disposición es una cautela que protege un bien jurí
dico superior, en este supuesto, al que se pretende salva
guardar con la defensa a ultranza de la propiedad o de los 
bienes privativos de cada uno. 

Sras i Sres Diputados, ¿qué se pretende con la elimina
ción de este artfculo? Yo no he ofdo más razones que la de 
decir que aquí estamos vulnerando un derecho fundamen
tal, más que un derecho fundamental, un sistema funda
mental en estas islas, que es el del régimen de separación 
de bienes. Yo les digo a ustedes que no lo estamos vulne
rando, sino que lo estamos delimitando, yendo al fondo de 
una cuestión esencial i singular que es, primero, la protec
ciÓn de la familia; en segundo lugar, la estabilidad de esa 
familia y, en tercer lugar - y es hoy notorio y conocido por 
todos los que estamos en los tribunales - proteger y defen
der a la parte más débil, que da la casualidad que hoy en 
día todavfa se puede concretar en los hijos y en las mujeres 
que trabajan a diario en su casa y después resulta que por
que la propiedad está inscrita a nombre del marido, la par
ticipación o la decisiÓn le corresponde única y exclusiva
mente a él. 

El planteamiento que nosotros estamos haciendo es de 
estricta justicia. En consecuencia, Sres Diputados, creemos 
que el fundamento y la raZÓn de la defensa y el porque de 
la vuelta al texto original tienen más que fundadas razones 
y esperamos que sean atendidos por todos ustedes. 

M uchas gracias. 

EL SR PRESrDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

'. 



7106 DIARl DE SESSIONS ( Núm. 93 / 20 de juny del 1990 

Diputat Sr Tuells. podem admetre. Som en un Parlament, feim política i hi ha 
molts de juristes i moltes d'opinions. Per tant, les raons de 

EL SR TUELLS 1 JUAN: fons - defensa de la famflia nuclear i de la pan més debil -
són les que argumentam a favor de l'esmena. 

Gracias, Sr Presidente. 

Para subscribir íntegramente las palabras del Portavoz 
del Grupo SOCIALISTA, Sr Martín Peregrín, que me han 
parecido muy acertadas, y simplemente añadir una serie de 
puntualizaciones. 

Las normas de derecho positivo deben ser fiel reflejo 
de unos principios generales básicos, entre los cuales están 
evidentemente los de justicia i equidad. Cualquier ndrma 
positiva que ataque esos principios queda por si misma des
legitimada. Aparentemente, como ha señalado el Portavoz 
del Grupo SOCIALISTA, se presenta una contradicción -
digo aparentemente - entre un sistema de separación abso
luta de bienes y el voto particular que se defiende ahora 
aquí. Esa contradicción no existe en el fondo, no existe, y 
aunque existiese, el principio fundamental que esta tratan
do de defender tendría que prosperar.lnsisto, como muy 
bien ha dicho el Sr Martín, que no existe esa contradicción, 
pero que aunque existiese tendría que claudicar ese sistema 
por la vía de respetar un derecho fundamental. 

Esta igualdad que nos ha planteado también el Porta
voz Socialista - que muchas veces se ve como en la convi
vencia conyugal siempre hay una parte más débil, que suele 
ser la mujer - también tiene que respetarse. Es más, si en 
algún momento debe intentarse aparentemente una desi
gualdad sería precisamente para corregir una desigualdad 
de principio y tratar de llevar a la practica una compensa
ción en virtud de un principio de equidad: que la parte más 
débil pueda ser favorecida precisamente para reestablecer 
una igualdad que en el fondo está siendo vulnerada muchas 
veces. 

Por tanto, simplemente añadir estas puntualizaciones y 
agradecer al Sr Martín Peregrín la exposición que compar
timos íntegramente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup també dóna suport al Grup SOCIA
LISTA, no podia ser d'altra manera, pero per les raons de 
fans del tema, qué són la defensa de la familia nuclear i la 
defensa, en tot cas, de la part més debil, que en principi sol 
ser la dona, pero pot no ser-ho. 

Aquestes dues són les raons de fons, pero n'hi ha una 
altra a la qual no donarfem suport i és si els juristes han dit 
o han deixat de dir. Aquesta argumentació que ara també 
ha utilitzat el Sr Martín i que abans utilitzava el Sr Gilet -
paraula de juristes, paraula de Déu - és una cosa que no 

Grikies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET 1 GIRAR T: 

Gracies, Sr President. 

Des de sempre, dins l'ambit jurídic, quan parlam de 
Dret Foral es mantenen dues postures: els defensors a ul
tranc;:a de la conservació de totes les especialitats forals ac
tuals i de les ja extingides i, per una altra banda, els qui es 
mostren partidaris de conservar tan soIs aquelles institu
cions verladerament viscudes pels velns d'aquestes illes o 
les que ofereixen mitjans tecnics per solucionar problemes 
concrets, encara que s'utilitzin poco 

Podem, lambé, diferenciar les inslitucions de cadcter 
facultatiu de les de caracter imperaliu i si les primeres són 
opcionals - definició de legitima, heretat, dot -, les segones 
són l'essencia bas:ca del Dret Foral com a diferent a l'ano
menat Dret Comu. 

Dins aquest grup essencial, basic, autenticament dife
renciador, es troba el regim matrimonial de separació de 
béns. L'article 1r., apartat segon, que acabam de ratificar, 
parla de la-integració del nostre Dret Civil prenint en con
sideració els principis que l'informen, aixf com les lleis, cos
tums, jurisprudencia i doctrina que encarnen la tradició ju
rídica de les Illes. Immers en l'esmentada tradició es troba 
en caracter propi el nostre regim matrimonial, regim que si 
frueix d'una condició és la de concedir la facultat de lliure 
disposició per als cünjuges respecte deIs seus béns privatius 
i si pel que fa al parament de la casa o domestic es ratifica 
una regulació, a l'article 3r., en relació amb les carregues 
del matrimoni, es continua mantenint l'ampli vental! de fa
cultats originaries d'un regim matrimonial que ens prece
deix de segles. 

Aquest és el regim que es desitja perpetuar sense fissu
res ben intencionades, amb plenitud i sense condicions, la 
qual filosofia no faria més que desvirtuar el que se'ns ha 
transmes per costum i per tradició jurídica, ambdues coses, 
costum i tradició, que aporten causa essencial i fonamental 
del Dret Roma. Abá, Pedrol Ripoll, a la Memoria sobre 
Las instituciones del Derecho Civil de las Baleares, de l'any 
1888, ens recorda que "Los bienes de los casados revisten 
en este país, Mallorca, un carácter excepcional. La sociedad 
legal entre los cónyuges de la que tan extensamente se trata 
en las leyes de Castilla no ha existido jamás en este territo
rio, acostumbrado solamente a las tradiciones romanas", 
com igualment ho rememora el gran foralista Uuís Pascual 
en el seu Dret Civil de Mallorca, quan relata "la influencia y 
aplicación del Derecho Romano antes de la penetración 
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musulmana y la coincidencia en cuanlO a este punto en las 
dos legislaciones produjeron ciertamente el resultado de 
que el regimen económico del matrimonio balear ~ese y 
continue siendo el de absolufa y completa separación de 
bienes". 

Aquest és el costum que adquirí categoria de norma. 
En essencia, es tracta una vegada més del que el Professor 
Pinya Homs anomena "proceso de elevación del Derecho 
popular a Derecho oficial en Ifnia con lo acontecido en los 
otros territorios de la antigua Corona de Aragón". Aquest 
pactisme jur[dic subjacent en les arrels de la compilació es 
desitja mantenir, respectant l'adequació als temps constitu
cionals i rememorant el privilegi de Gaeta del 1439, pro
duH a titol de reacció davant el procés a Catalunya i con
forme al Dret vigent alla, en aquests moments també prete
nem, com els jurats del segle XV, que la nostra compilació 
respecti i reculli un privilegi venerable que continul garan
tint als fills de la terra de no ser trets fora del regne per al
gun fet civil o criminal ni, conseqüentment, jutjats per nor
mes estranyes a la seva tradició jur[dica". 

Aquests dos articles, tercer i quart, reguladors del re
gim matrimonial balear, arrelats des de l'inici de la nostra 
historia cristiana, vénen a significar un cant a la llibertat in
dividual, aquesta llibertat propugnada per Mart[nez Huma
no quan demanava: "Qual poble és al món que sigui així 
franc de franqueses e llibertats o que sigui així lliberals que 
vosaltres?" 

Des d'aquesta llibertat reconeguda, els costums han 
anat avan~nt i el régim de separació absoluta de béns és 
una de les quatre institucions de més arrelament en la vida 
mallorquina i així, el que en paraules del Hetrat menorqu[ 
Pere Ballester era considerat prototipus de societat lleoni
na perpetua, a la realitat quotidiana s'ha anat convertint en 
expressió de la generositat i despreniment que ha d'impreg
nar tota relació conjugal sustentada en fonaments no mate
rialistes. 

No hi ha preocupació, no hi ha tírria per a cap deis dos 
cOnjugues en el nostre regim matrimonial peculiar; no són 
necessáries més addicions estranyes, com la propiciada avui 
pel Grup SOCIALISTA EIs costums s'han anat adequant 
al temps i ara, en aquests moments, en defensa del mante
niment de l'article 4 sense addicions foranies, acudim amb 
humilitat i modestia a les paraules del Sr Lluís Pascual en 
el seu Dree Civil de Mallorca: "Después de treinta años de 
observar el derecho vivido y sentido por el pueblo de nues
tra isla podemos afirmar que tanto el marido como la mu
jer, sobre todo la mujer, viven y se desenvuelven perfecta
mente en el régimen que han adoptado. No tiene por que 
lamentarse la esposa mallorquina, si bien en los testamen
tos modernos la instituye el marido heredera usufructuaria 
u.niversal COn frases sobrias y sencillas y no conserva la an
~lgua forma barroca de hereva usufructuaria senyora majara 
1 tata poderosa, no hay duda que el mismo espíritu late y se 
conserva en la institución. Durante la vida matrimonial, 
cuando las circun Lacias lo permitan y se han de invertir los 
aho:ros - gananciales - comprand finca, entonces se for
maliza la adquisición a nombre de los dos esposos por mi
¡ad e in<!iviso y Olras veces se pone en cap de so dona. De 

esta forma practican y desenvuelven en la actualidad los 
matrimonios mallorquines su régimen de separación de 
bienes". 

Si feim nos tres aquestes paraules, no assumin de cap 
manera les d'un altre misser molt centralista quan expressa: 
"Los derechos forales no son mucho más que una inspira
ción folklórica, anacrónica e incompleta". Al contrari, con
sideram amb el notari Raimundo CIar que "este régimen 
foral de separación de bienes vivido en Baleares, magistral
mente expuesto con cuatro gráficas pinceladas por el Sr 
Pascual, es el que de veras vale la pena conservar", i aoo ha 
demanam a aquesta Cambra, rebutjant el vot particular del 
Grup SOCIALISTA 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Martín Peregrino 

EL SR MARTíN 1 PEREGRfN: 

Sras i Sres Diputados. 

Sr Gilet, creo que tengo la obligación de recordarle 
que no es el Grupo SOCIALISTA el que propicia el artícu
lo 4.2, sino que fué la comisión de juristas la que lo intro
dujo en el anteproyecto y fué el propio Gobierno el que lo 
asumió íntegro cuando remitió el Proyecto de Ley a este 
Parlamento. Son ustedes los que en el transcurso del deba
te de Ponencia y Comisión se han ido dando cuenta que, 
desde su punto de vista, hay argumentos para defender la 
postura contraria. 

Sentado esto, vaya decirle otra cuestión con todos los 
respetos: Sólo desde la ignorancia o el desconocimiento de 
lo que es un régimen jurídico matrimonial se puede argu
mentar como usted lo ha hecho; creo que no le ha dado 
tiempo a rectificar el texto que traía escrito y responder a 
mi intervención. Le he dicho que el planteamiento no se 
puede hacer corno un ataque frontal al régimen de separa
ción de bienes porque no tiene nada que ver una cosa con 
la otra; que este articulo afecta tanto al régimen de separa
ción de bienes corno al de gananciales y al de participación. 
Usted debe saber y sabe, estoy seguro, que el régimen de 
gananciales como tal no queda afectado por este artículo, 
entre otras cosas porque no es que los cónyuges que están 
en régimen de gananciales necesiten o no el articulo, es que 
para otorgar cualquier acto de imposición necesitan con
currir los dos porque tienen la copropiedad. 

¿Lo sabía? Entonces, si lo sabe, no me diga que es una 
introducción de carácter centralista, porque los cónyuges 
que están en régimen de gananciales, cuando venden, cuan
do enajenan una propiedad común ganancial tienen que 
concurrir los dos o sus respectivos apoderados porque son 
copropietarios mitad indivisa. Por tanto, no me diga que 
esto es una introducción espúrea o estraña. En mi interven
ción delimité y precisé que no és un problema de protec
ción a ultranza del Derecho Foral o del Derecho Civil de 
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Baleares; que estamos ante un planteamiento de tipo gene
ral, ante un planteamiento donde prima el interés jurídico 
protegido, en este caso el de la familia, sobre la capacidad 
de disposición del titular del bien privativo, es decir, del ti
tular, bien sea a través del régimen de gananciales, por 
ejemplo bienes aportados con anterioridad al matrimonio, 
bienes de carácter privativo - le he puesto todo el artículo 
que dice cuales son los excluidos del régimen de ganancia
les -, bien en el régimen de participación, bien en el régi
men de separación de bienes. 

Nosotros no estamos contra el Derecho Foral. El Gru
po SOCIALISTA no quiere atentar contra el derecho espe
cial de cada"pueblo y entendemos que la tradición tiene 
que decir mucho en el derecho de los pueblos, por supues
to, pero una cosa es el respeto a la tradición y otra mante
ner, por el simple hecho de mantener, figuras que además, 
como le digo, están absolutamente fuera de contexto y no 
me refiero a la separación de bienes. Usted sabe y yo he 
dicho reiteradas veces en Ponencia y en Comisión que, aun 
estando personalmente sometido al régimen de ganancia
les, creo que el régimen de separación de bienes, aun con 
inconvenientes, es mucho más avanzado y mucho más pro
gresista que el de gananciales, situándonos en las circuns
tancias actuales concretas. 

Por consiguiente, no se trata de una lucha de regíme- . 
nes, de planteamientos ni de defensa de algo que está fuera 
de lugar. En catalufia también se hacen este planteamiento 
referido en concreto al régimen de separación de bienes. 
¿Cuales són las ventajas y los inconvenientes? Los invonve
nientes del régimen de separación de bienes los conocemos 
todos, pero no porque sean única i exclusivamente inconve
nientes del régimen de separación de bienes. Esa posibili
dad de disponer de la vivienda habitual puede venir de an
tes del matrimonio. Cuando la mujer o el marido adquie
ren un bien propio antes de contraer matrimonio, en cual
quier clase de régimen, ¿qué pasa? Que en este supuesto, 
por tratarse de un bien privativo - y aquí no hablarnos de 
régimen de separación, porque ya se reconoce con anterio
ridad al establecimiento del régimen el carácter privativo -
la vivienda habitual tiene que estar al pairo de una serie de 
situaciones, de las cuales le vay a poner un par de ejemplos. 

No estarnos ante el supuesto de separación legal.En el 
supuesto de separación legal, el juez tiene competencias 
para decidir cual de los dos cónyuges se queda con la vi
vienda habitual. Estarnos protegiendo otras cosas comple
tamente distintas, incluso estarnos protegiendo la prodiga
lidad del individuo que teniendo ese bien propio, por razo
nes de juego, por ejemplo, resulta que prácticamente hecha 
al aire el patrimonio familiar y concretamente la vivienda. 
¿O es que el otro cónyuge no tiene derecho a decir algo al 
respecto? El que sea, en la mayoría de los casos, hombre o 
mujer. 

Sr Gilet, usted sabe perfectamente que no es un pro
blema de separación de bienes ni de régimen de ganancia
les; es un problema mucho más importante, es un proble
ma de mantener o no la estabilidad de una institución que 
ustedes dicen reiteradamente que hay que proteger, la fa
milia, y nosotros estamos de acuerdo. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamenlari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GlRART: 

Gnlcies, Sr President. 

No farem més que repetir la histOria que arrenca del 
segle passat: que determinades qüeslions i institucions com 
aq ucsta de la separació de béns provocaria un debat. Jo en
tenia - i ha he intentat - que el debat es produiria amb un 
respecte absolut a les diferents postures, que oblidaríem els 
dies passats en aquesta Ponencia tan lIarga, que ho tancarí
em dins un caixo, pero veig que no ha estat possible. El Sr 
Martín i Peregrín, dut pel seu impuls conegut i amable, ens 
ha recordat determinades coses. 

Efectivament sabem que aquest article 4.2 va néixer 
dins la comissió de juristes. Sabem que va ser aprovat pel 
Consell de Govern i dut al Parlament per a la seva tramita
ció i discussió, ho sabem, pero vOAite també sap, Sr Martín i 

.. Peregrfn, que en una esmena del Grup SOCIALISTA es va 
demanar la supressió d'aquest segon panlgraf, voste també 
ho sap, és l'esmena 908/87, i que com a conseqüencia d'a· 
questa esmena del Partit Socialista, si no ho record mala· 
ment, es va arribar a l'extrem de suprimir aquest apartat se
gon gracies al vot del PSM de lIavors. 

AIeshores, no juguem amb les situacions passades. 
Plantegem-nos avui una pos tura, i aquesta postura no neix 
de la ignorancia, tal vegada neix de la modestia d'un profes
sional, pero no de la ignorancia. Jo entenc, Sr Martín i Pe· 
regrín, i aixo és el que he intentat exposar, que la intromis
sió d'aquest apartat segon de l'article 4, que obliga al titu
lar d'un bé privatiu dins el matrimoni a sol.licitar autoritza
ció del cónjuge que no és titular i que, si no li ho dona, la 
pOl demanar al jutge, introdueix una falca dins el regim de 
separació de béns. Voste no ha interpreta així? Aquella és 
la nos tra postura, la seva és respectable, pero tengui en 
compte, Sr Martín, que voste ha sortit aquí representant el 
Grup SOCIALISTA i tots sabem que aquesta es mena 908 
també va néixer dins el Grup SOCIALISTA 

AIeshores no entremesclem les coses, perque tal vega
da hi ha postures entremesclades entre vos tes. Defensi la 
seva postura amb un raonament basic i deixi de banda els 
raonaments deIs altres. Pot estar segur que al final tots de
fensarem la famma, fins i tot el Grup SOCIALISTA, pero 
també li assegur que aquest apartat segon de l'article 4 no 
la trastoca. Hi ha altres sistemes, altres mitjans, altres nor· 
mes que avalen i recolzen la família. 

Vos te ha parlat de béns ganancials. Jo no els conec, a 
les nos tres ílles hi ha separació de béns i en aquest text 
cancret es parla d'una part d'aquests béns que formen la in· 
tegritat d'aquest regim conjuga!. AIeshores, qualsevol in· 
tromissió quant a autoritzacions, siguin del cónjuge no titu
lar, siguin del jutge, nosaltres opinam que implica una mo
dificació substancial del regim de separació de béns. D'aquí 
ve que entenguem que no s'ha d'aprovar i aixó és el que jo 

• 
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deman a la Cambra. Gracies. 

EL SR MARTÍN 1 PEREGRÍN: 

Sr Presidente, una precisión en relación a la interven
ción del Sr Gilet, para aclararle un punto que probable
mente no ha sido bien entendido. 

EL SR PRESIDENT: 

Ac1árelo. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Quiero decirle, Sr Gilet, que cuando yo le hablaba de 
ignorancia no me refería a sus conocimientos personales, 
que no discuto en absoluto, sino que había un planteamien
to djal~tjco genera l. Es decir, le he dicho que sólo desde la 
ignorancia del conjunto de lo que yo he dicho, ¿eh?, y le he 
recordado que probablemente el texto que usted traía pre
parado no se adecuara posteriormente a mi primera inter
vención. ¿Eh? Todos lo traemos, todos traemos algo prepa
rado, no pasa nada por este motivo, Sr Gilet. Es desde esa 
óptica, repito, y que quede claro ante esta Cámara mi más 
absoluto respeto por sus conocimientos y por su prepara
ción, que en absoluto he puesto en cuestión. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA a l'article 4. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, s valen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el vot particu
lar que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'ar
ticle 4 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? ~ 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con
tra,20. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article 4 tal com ve 
al Dictamen de Comissió. 

A l'article núm. 5 no hi ha esmenes presentades, pro
cedeix Sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra i amb 
aquesta votació queda aprovat l'article 3 del Dictamen de 
Comissió. 

L'article 4 compren els articles 6 i 7 de la Compilació. 
A l'article 6 hi ha mantenguda l'esmena núm. 25 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per 
defensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr Sebas
tia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

Es una esmena de tecnica jurídica, no és per fer cap 
debat, senzillament demanam als Portaveus deis Grups 
Parlamentaris si es pot acceptar. Es la substitució de Llibre 
per TItol, per una qüestió de precisió jurídica. Tots sabem 
que tHol va dins elllibre i ens pareix que la legislació més 
moderna tendeix precisament al tipus de plantejament que 
nosaltres feim. 

Grilcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. 

El nostre Grup no donara suport a aquesta esmena 
perque entenem que la Compilació es divideix en llibres i 
no seria convenient introduir un tema nou. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 G lRART: 

Sí, simplement per dir que votarem en contra, ja que 
entenem que la redacció del projecte és correcta. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena núm. 25 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA [D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
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drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
52. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena núm. 25 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'artide 
núm. 6. 

Sres i Srs DiputalS que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'artide 6 tal com 
ve al Dictamen de Comissió. 

A l'artide núm. 7 també hi ha l'esmena 26, mantengu
da pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr Sebastül Sena. . 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Es una esmena d'addició perque quedin més explicats 
els mecanismes successoris, de manera que, segons la nos
tra proposta, I'artide 7 de la compilació quedaria així: "La 
successió intestada només podra tenir lloc en defecte d'he
reu instituH i és incompatible amb la testada i la contrac
tual, aixo sense perjudici de la compatibilitat de la succes
sió intestada amb el codicil i amb la definición. Senzilla
ment és introduir el codicil i definició per tal d'explicar 
molt millor els mecanismes sucessoris. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GIRART: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres entenem que no és necessari aquest afegit, 
per tal que realment no es tracta d'una incompatibilitat o 
incompatibilitat entre intestada i codicil, sinó d'una atribu
ció a titol singular, com en el cas del codicil, o de no suces
sió, com ha és la definició. Conseqüentment, votarem en 

contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena núm. 26 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VaIs a favor, 6. Vots en contra, 
51. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena núm. 
26 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'arti
ele núm. 7. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputasts que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 52. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article núm. 7 i, 
amb aquest, l'article 4 del Dictamen de Comissió. 

L'article 5 compren elsartides 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de 
la Compilació. S'ha retirat l'esmena núm. 11 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES a l'artide 
núm 8. Procecteix, per tant, sotmetre'l directament a vota
ció. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de I'artide 8, es 
valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A1s artides 9, 10 i 11 no hi ha esmenes mantengudes. 
Procedeix sotmetre'ls directament a votació, que farem 
conjuntament si no hi ha objecció per part deis Srs Porta
veus. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis articles 9, 10 
i 11, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'artide 12 hi ha mantenguda l'esmena núm 12 del 

• 
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Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 
Per defensar-la, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Al darrer punt del primer pan\graf de l'esmena hi ha 
un error, em referesc al primer punt i seguit del primer pa
ragraf, el que en definitiva diriem primer paragraf ..... en 
tecnica jurídica. 

El text en castellA, que és el que ha vengut de Comisió, 
diu el següent: "El donante deberá tener la libre disposi
ción de sus bienes y el donatario capacidad para contratar". 
Entes literalment, ens trobam que el donant no precisa ca
pacitat jurídica i aixo ens pareix confu ionari. Es per aixo 
que propugnam la supressió d'aquesl panlgraf, perqu~ en el 
millor deIs casos és inútil i en el piljo r, indueix a con[lIs ió. 
En el millar és inútil, perque les regles sobre capacitat per 
donar o per testar són establertes clarament pel Codi Civil, 
i deim que en el cas pitjor indueix a confusió perque sem
bla que no s'exigeix al donant cap capacitat, sinó simple
ment la lliure disposició ~els seus béns, o sigui, poder de 
disposició sobre aquests. 

Aquí s'interfereixen dos aspectes tecnico-jurídics: el de 
la capacitat que determinara la validesa o invalidesa de la 
donació i el del poder de disposició sobre els béns donats, 
que determinara l'eficacia o ineficacia de I'acte. A més, en 
materia de donacions, és particularment eloqüent l'article 
624 delCodi Civil, que exigeix al donant els dos requisits 
quan afirma que podran fer donació tots els qui puguin 
contractar i disposar deIs seus béns. En el segon paragraf 
de l'article.12 de la Compilació s'han repartit aquests dos 
requisits entre el donant - lliure disposició - i el donatari -
capacitat per contractar - quan no oblidem que el Codi Ci
vil els predica ambdós del donant. 

En suma, proposam la supressió d'aquest paragraf. 
Gnlcies, 

EL SR PRESIDENT: 

Srs POrlaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aixo que ha dit el Sr Serra va ser llargament discutit 
en Ponencia i varem arribar a la conclusió que el fet que el 
donant tengui la facultat de lliure disposició deis béns im
plica que tengui capacitat per contractar. Per consegüent, 
entenem que el text que ve de Comissió esta bé. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Muchas gracias. 

El texto primitivo del proyecto decía textualmente: "El 
donatario deberá tener capacidad para contratar y el do
nante, la libre disposición de sus bienes". Invertimos los 
términos porque nos pareció más correcto desde el punto 
de vista de tecnica jurídica. 

Hay que recordar que el artículo 624 del Código Civil, 
por una referencia de derecho comparado, dice "podrán ha
cer donación todos lo que puedan contratar y disponer de 
sus bienes". Evidentemente, la facultad de disponer de sus 
bienes implica la, de poder contratar y, por tanto, entendi
mos en Ponencia que la redacción actual era la más correc
ta y sencilla. 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. 

Jo entenc que aquest article va ser transaccionat amb 
l'esmena núm. 12 del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES i que es va anar a una redacció aprovada per 
unanimitat, que era "el donante deberá tener libre disposi
ción de sus bienes y el donatario, capacidad para contratar". 
La lliure disposiciÓ deIs béns implica la capacitat per con
tractar, perque ningú que no tengui lliure disposició deIs 
seus béns no pot contractar, ni un menor, ni un incapa<;. 
Per tant, el terme de lliure disposició deis béns implica la 
capacitat total per disposar deis seus béns i per contractar. 
Jo entenc que aquest article del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES va ser transaccionat a Ponencia i Comis
sió i es va aprovar per unanimitat. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Serra; té la paraula. 

ELSR SERRAI BUSQUETI: 

Hem de fer una replica adequada. Efectivament, en el 
segon panlgraf, qua n parla de ... 

ELSR PRESIDENT: 

Sr Serra, si és replica, abans ha de parlar el Sr Gilet. Si 
retira l'esmena, té la paraula; si no, esperi. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETI: 

No, no; esperaré. Gnkies. 
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ELSR PRESlDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET I GIRAR T: 

Gracies, Sr President. 

Es per reiterar el que han dit els aItres Portaveus. Em 
sorpren que encara es mantengui aquesta esmena, tal 'lega
da el Sr Sena din\ qualque cosa posteriorment, pero de 
yualsevol manera enlenem yue ellexl del projecle s'ha dis
cutit suficientment i en conoseqüencia votarem en contra 
de l'esmena. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Volem insistir en el fet que la unanimitat i el consens 
vénen al segon pan\graf, que efectivament és on hi va haver 
tota una serie de consideracions, pero que aquest punt con
cret - "el donant haun\ de tenir la lliure disposició deis seus 
béns i el donatari capacitat per contractar" - ens pareix, si 
més no, confusionari. Per tant, hem de mantenir la supres-' 
sió d'aquest panlgraf. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam a votació I'esmena núm. 12 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? Gnlcies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor 5, vots en contra 
50, no hi ha abstencions. Queda rebutjaqa l'esmena núme
ro 12 que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació l'article núm. 12. 

Sres i Srs Diputats ... Per favor, s'abstenguin de moure's 
quan anam a votar, no sé que passa avui. Voste, Sr Gilet, 
esperi un poe a cridar l'ordenanc;a, perque ti haura de dir 
no pue venir i seria una falta d'atenció. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article núm. 
12, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat l'article 12 per unanimítat de la Cam-

bra. 

No hi ha unanimitat de la Cambra. Els resultats de la 
Votaci6 són: Vots a favor, 50. VOlS en contra, cap. Absten
cions,5. 

Queda aprovat l'anicle 12 que acabam de sotmelre a 
vOlació i passam votar l'anicle núm. 13. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

VOlS en contra? 
'. 

Abstencions? 

Queda aprovat per unammltat de la Cambra i amb 
aquesta votació també queda aprovat l'article 5 del Dicta
men de Comissió. 

L'artide 6 compren els articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20,21,22,23 i 24 de la Compilació. 

A l'anide 14 es manté I'esmena núm. 53 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per de
fensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr Sebastül 
Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena té dues parts diferenciades. Una, que 
no seria esmena, és una advertencia a la redacció cataJaf!.a 
llel paragraf segon, que no cns pareix satisfactória i dema
naríem que es tengui en compte. Ara bé, com que el debat 
es fa sobre la redacci6 castellana, passarem a l'esmena pro
piament dita, que és al paragraf tercer; per tant, són les es
menes 53.2 i 53.3. 

NosaItres propugnam la subs titució del tercer paragraf 
de I'ar ticle 14 pel següent: "El pare o la mare, mentre exer
ceixin la patria potestat sobre el fill impúber amb la substi
tució pupil.lar i els ascendents deis quals siguin legitimaris 
d'incapacitat amb la substitució exemplar, en el testament 
que alorguin per a la seva propia herencia poden, en rela
ció amb la del descendent, instituir hereus d'aquest i esta
blir aItres disposicions sense perjudici de les legrtimes, el 
pagament de les quals podran també autoritzar en diners" i, 
més envant, "aixo no obstant, l'exemplar quedara sense 
efecte si el descendent hagués atorgat testament o donació 
universal valids o en cessar realment l'estat d'incapacitat, 
encara que després no atorgui testament". 

Aquesta esmena té dues casui'stiques. La de la darrera 
part és que nosaltres creim que s'ha d'introduir "o en cessar 
realment l'estat d'incapacitat". Nosaltres pensam que és 10-
gic que una persona pugui tornar a ser capa<;: i, en conse
qüencia, no tenim per que obligar-la a res, cosa que en cer
ta manera l'article faria si no es posas aquesl ineis. 

Respecte de la primera part d'aquest tema, consideram 
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que si no es retalla "excepte els possibles instituents o subs
tiLUenlS" es dóna una desmesurada amplitud a una institu
ció excepcional j que s'ha de moure dios uns Hmits molt 
ajuslats i estrictes. D'altra banda, concorda. mili r amb ~ls 
antecedents i bases del nOSlre Dret especlal. Ens parelX, 
per tant, que queda prou argumentat i demanaríem una 
certa recapacitació, ates el caracter excepcional d'aquesta 
institució. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grup Parlamentari que vulguin inter
venir? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. 

Nosaltres entenem que aquest article va ser molt deba
tut dins Ponencia, que va ser explicat reiteradament. Es un 
artide que defineix la qualilat d'hereu i que preveu les 
substitucions tant vulgar com pupil.lar. Aquestes defini
cions es fan en base al que preveu el Codi Civil i no ente
nem a que ve aquesta nova redacció, que consideeam que 
no aporta res. No ens han explicat en que millora el text 
que tenim i, per tant, nosaltres ens veim obligats a votar en 
contra, tenint en compte que va ser objecte de diverses reu
nions de la Ponencia i que va ser debatuda en profunditat. 
Per tant, si no hi ha explicacions que ens aclareixin els mo
lius essencials per mantenie aquesta esmena, no entenem 
per que s'ha de ter. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GIRART: 

Sí; gracies, Sr President. 

Per part nostra, anunciar que votarem en contra de 
I'esmena ja que entenem que la proposta que inclou l'es
mena núm. 53 del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES representa una forma diferent de concebre la institu
ció i, a més, limitativa. Segons els nostres informes, la co
missió de juristes va treballar enormement sobre aquest ar
ticle i va entendre que no s'havia de limitar, sinó que s'ha
via d'ampliar. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSR SERRA 1 BUSQUETI: 

Sí; gracies, Sr President. 

En primer lloc, Sr Nadal, ates que és un debat que ten
drem d'aqui a una estona o potser avui horabaixa, volem 
tornar a especificar que nosaltres volem circumscriure al 
pare o a la mare mentre exerceixin la patria potestat, qua n 
el text paga senzillament descendent. Es un tema que es 
podria debatre, és un tema que tendrem en les legitimes, 
etc., etc., pero nosaltres també el volíem situar aquí. 

No obstant aixo, el que ens preocupa més és que la re
cuperació de la raó ha de ser causa d'ineficacia tat i que el 
descendent no atorgui testament, ja que el contrari atenta 
contra el cara ter personalíssim i excJoent del testament. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vot'ació ... Sí, té la paraula. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres estenem que no ens trobam en una situació 
de legítimes, ens trobam en una situació de la substitució 
popular i exemplar i quan n'hi ha un que substitueix, és 
l'ascendent que hi hagi, no té per que ser el pare o la mare, 
que poden no ser-hi; s'ha de preveure que l'ascendent in-
cJou pare i mareo -

Per tant, nosaltres entenem que aquesta definició és 
molt més amplia que la que fa vos te. 1 una altra situació: si 
l'incapa<;: recobras la capacitat, Sr Serra, l'aplicaci6 del Cadi 
Civil és molt clara, de manera que no té per que fer un re
flex del que preyeu el Cadi Civil en totes les situacions, si
nó que el Codl Civil, com deiem, és supletori en tot allo 
que no preveu la Campilació. Per tant, si haguéssim de re
produir el Cadi Civil en tot el que no es preveu, aixo, en 
lloc de tenir vuintanta i tants articles en tendria cinc-cents. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena núm. 53 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar .. 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
49. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena núm. 53 que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar J'article 
núm. 14 tal com ve al Dictamen de Camissió. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
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drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 50. Vots en con
tra, 5. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article núm. 
14 que acaba m de sotmetre a votació. 

A I'artide 15 no hi ha esmenes presentades, pero a 
l'artide 16 hi ha I'esmena núm. 54, que segons diuen es va 
acceptar en Comissió i per tant va incoporada al Dictamen. 
Es aixf, Sr Serra? 

Ido els anides 15, 16, 17, 18 (perqu~ s'ha retirat l'es
mena 56), 19, 20, 21 (perqu~ s'ha retirat l'esmena 59), 22, 
23 (perqu~ s'ha retirat l'esmena núm. 60) i I'article 24, per
qu~ s'ha retirat l'esmena núm. 27, no tenen cap esmena 
mantenguda i procedeix sotmetre'ls directament a votació, 
que sera conjunta si no hi ha objeccions per part deis Srs 
Portaveus. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs arti
eles núms. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 segons el 
Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra i amb 
aquets també queda aprovat l'artide núm. 6 del Dictamen 
de la Comissió. 

L'article 7 compr~n els anicJes 27, 28, 29,' 30, 33,34 i 
37 de la Compilació. Als articles 27, 28 i 29 no hi ha esme
nes mantengudes; procedeix sotmetre'ls directament a vota
ció. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs arti
cles núm. 27, 28 i 29, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats tots tres per unanimitat de la Cam
bra. 

A l'articJe núm. 30 hi ha mantenguda l'esmena núm. 
37 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. S'ha retirat? El Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES l'ha retirada i també l'esme
na núm. 38 al mateix article 37. Queden, ido, sense esme
nes els articles 30, 33, 34 i 37. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs articles 
núrns. 30, 33, 34 i 37, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitaL de la Cambra i amb 
aguests, l'article 7 del Dictamen de Comissió. 

L'article 8 compren els articJes 38, 39 i 40 de la Compi
lació. Ates que el Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES ha retirat l'esmena núm. 13 a l'artide 39, 
també queden Lots sense cap esmena mantenguda i proce
deix sotmetre'ls directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que vOLin a favor deIs anides núms. 
38,39 i 40, es volen posar drets? 

VOLS en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

L'anicle 9 compren els articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47,48,50 i 51 de la Compilació. A l'articJe 41 hi ha un vot 
particular del Grup Parlamentari POPULAR. 

Per defensar aquest vot particular i per part del Grup 
esmentat, té la paraula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET 1 GIRAR T: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest article 41 del projecte va ser objecte d'una llar
ga historia fins arribar al text que avui ens plantejam aquí. 
Una llarga historia que va tenir diferents aportacions deIs 
representants dins Ponencia de cada Grup, deis quals no 
s'exclou el Diputat que els parla, fins que es va arribar a la 
situaci6 de llevar la legítima en absolut, a dividir-la en par
ts, percentualment, i es va arribar al text que avui tenim en 
aques t PIe. 

Dins Comissió, el Grup POPULAR va sol.licitar la vo
tació de retornar al text del projecte del Govern, és a dir, 
del projecte de la comissió de juristes, de manera que, atesa 
la historia parlamentaria d'aquest article 41, pel camí han 
desaparegut els ascendents d'aquest fet legitimari i ens tro
bam que, quant a la branca ascendent, exclusivament que
den com a possibles legitimaris els pares natural s o adop
tíus. 

Per defensar aquesta idea de retornar al projecte ini
cial, donant dret a legítima als ascendents no pares, podrí
em fer refer~ncia a tota una historia que també s'ha pro
duH dins la nostra historia foralista - perdó per la redun
dancia - pel que fa a aquesta famosa legítima d'ascendents 
a Mallorca. Joan O'Calla-ghan, l'any 1918, ja va tractar 
profusament el tema d'aquesta quarta part deIs ascendents 
legitimaris a Mallorca, arribant a la condusió que efectiva
ment els corresponia aquesta quarta part i que no només hi 
tenien dret els pares, sinó també els ascendents. 

Ara, en el transcurs de l'article 41, el que m'obliga a 
defensar el vot particular és que l'eliminació deIs ascen
dents s'ha fet d'una manera un poc discrecional, és a dir, 
"com que no ho podem llevar tot, llevarem qualque cosa", i 
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aixo, amb tot el meu respecte i ha die am, no és seriós. Per 
que? Perque una part d'aquesta tradició en la qual haurem 
d'insistir, mencionada a l'article primer, es romp "por arte 
de birlibirloque", i perdonin una altra vegada I'expressió, 
sense cap antecedent historie ni cap qüestió de futur i avui 
ens trobam amb una contradicció en la redacció actual d'a
quest article 41, que amb un gran esfor« de la Camissió es 
va subsanar a Eivissa pero que no es recordaren de fer-ho a 
Mallorca i ara ens trobam que mentre l'article 41 no conce
deix legítima als ascendents, si anam a l'article 53, que diu 
que la successió ab intestata es regeix pel Cadi Civil, resulta 
que aquests mateixos ascendents poden ser hereus legitima
fis en el cas que no hi hagi pares. 

Entenem que aixó no és més que el famós "contraba
lanceo" de Savigny, que dóna per un costat el que lleva per 
un altre. En aquest cas concret, per una part I1evam la legí
tima i per I'altra donam la possibilitat de ser hereus. Jo en
tenc que tot l'article 41 i els concordants successius 43, 44 i 
45 han d'establir per la for<;a una paritat, un "balanceo" en
tre la successi6 ab intestato i les legitimes. Aleshores, de
man a la Cambra que accepti el vot particular i el retorn al 
text del projecte d'aquest article 41, concedint als ascen
dents el dret a legítima. 

Res més, moHes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS; 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La regulaci6 de la legítima en el Dret Foral ma110rquí i 
també a l'eivissenc ve del dret justinianeu, o sigui, d'un dret 
que té quinze segles i que, per tant, s'ha de mirar amb molt 
de respecte, fins i tot amb una certa veneració, la qual cosa 
no vol dir que hagi de ser un dret petrificat. Aquesta és la 
diferencia que avui val la pena destacar. 

La tendencia de la societat mallorquina i jo crec que 
de les societats d'Europa occidental és que hi hagi una ma
jor !libertat d~ testar, aquesta és la tendencia que s'observa 
i aquesta tendencia va en contra del manteniment de les le
gítimes o a favor de la disminució - i per a alguns, la desa
parici6 - de les legítimes, cosa que nosaltres pensam - em 
referesc a la desapariciÓ - que seria dolent, perque seria 
una passa massa lIuny del que vol la societat mallorquina i 
la societat balear. 

A posta el Diputat que parla va fer una proposta, en 
un moment determinat, dins Ponencia, que va ser la de fer 
unes consultes als col.legis de notaris perque els qui sabem 
que vol la societat són precisament els notaris, sobretot en 
aquest punt, ja que reben centenars o milers de consultes 
anuals sobre quin tipus de testament valen fer, sobre a110 

-

que pensen els qui van a testar. 

De les reunions que hi va haver, es va deduir que real
ment no existia una demanda social forta a favor de la su
pressió de la legitima o d'una reducció important, pero 
també es va deduir que realment la gent sap que existeixen 
les legítimes i que, per una altra banda, els agradaria no te
nir entrebancs a l'hora de testar. 

Torn a recordar que la legítima és una cosa que pot di
ficultar fer un testament, sobretot avui, aixi com quedara 
l'article 41, que es pot pagar amb doblers si el testador ho 
vol, cosa que ja pal.lia aquest inconvenient, pero que en 
els casos de gent que té pocs béns, que normalment només 
sol tenir una casa o una finca, si s'ha de pagar amb béns in
dueix a la divisió de la casa o de la finca, la qual cosa és un 
inconvenient mol! gros. 

Aleshores, després de totes aquestes reflexions que he 
volgut fer, també he de dir que es va intentar a arribar a un 
consens de tots els Grups Parlamentaris representats a la 
Ponencia per arribar a un text assumit per tothom. Natu
ralment, hi va haver Grups que varen parlar de la supressiÓ 
total, pero evidentment era impossible un consens en 
aquests termes. Després es va parlar de la supressió parcial, 
es va parlar de llevar la legítima deis ascendents, de tots els 
ascendents, fins i tot els pares. No hi va haver consens i al 
final, sense consens, s'ha arribat a un text que és igual al 
que s'ha aprovat a Catalunya, on s'han suprimit els ascen
dents com a legitimaris i només s'han deixat els pares. 

Aquest consens, que és desitjable quan es tracta d'un 
dret justinianeu, en aquest cas, mil.lenari, no ha estat possi
ble. Per consiguient, en base a aquestes raons nosaltres ens 
abstendrem perque, per una banda, consideram que és bo
na la tendencia a una major llibertat de testar, pero per 
I'altra banda creim que aquesta tendencia s'hauria de re
flectir en un consens total i absolut d'aquesta Cambra, que 
no és possible, i per aquestes dues raons nosaltres ens abs
tendrem. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

En temas de familia y sucesiones es cuando más se pre
senta el conflicto entre el respeto a las tradiciones y una 
cierta innovaciÓn, y siempre es aconsejable - y en este caso, 
más - encontrar un punto de equilibrio. 

Lo cierto es que no se puede innovar por innovar, pero 
tampoco se puede permanecer simplemente en el respeto 
absoluto a las tradiciones porque corremos el peligro de ca
er en el inmovilismo, en el anquilosamiento. Evidentemen
te, el derecho ha de ir evolucionando y muchas veces vemos 
que la norma va detrás o incluso en contra de las costum
bres, se habla de costumbre según ley, extra lege o contra le-
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ge, y muchas veces incluso el derecho tiene que adecuarse a 
la costumbre contra ley porque la dinámica de la vida casi 
siempre va por delante de la normas. 

En este caso, efectivamente, se presenta este conflicto 
y hay que buscar un equilibrio. El Portavoz de UM ha ex
puesto muy claramente que la tendencia moderna en otros 
países de nuestra órbita, y no es cuestión de ideología, pue
de haber países donde impere una ideología más conserva
dora y otros al revés, hay una libertad absoluta de testar sin 
ninguna traba ni condicionamiento, es decir, que no hay el 
derecho de legítima, que no se impone al causante ninguna 
traba, ninguna imposición en virtud de la cual no pueda 
disponer absolutamente de tados sus bienes. 

Precisamente el Sr Gilet ha hecho una comparación 
con la sucesión ab intestata que francamente no compren
demos porque son cosas distintas, es decir, que podríamos 
entender que se vaya a una supresión de las legítimas como 
heredero de canlcter necesario o forzoso y que en ese caso 
impere la voluntad del causante al cien por cien o que se 
vaya limitando conforme a esa tendencia moderna, pero 
que usted después lo compare con el derecho ab intestato, 
no entendemos que guarde relación ninguna. Lo que se 
juzga aquí es si debemos respetar o no la voluntad del cau
sante y a falta de esa voluntad, evidentemente los ascen
dientes podran ser herederos conforme a ley, pero eso no 
afecta en absoluto a la voluntad del causante. Una cuestión 
es el testamento y otra cuestión es precisamente el derecho 
sucesorio ab in testata , a falta de testamento; són dos cosas 
totalmente distintas, como usted sabe muy bien. 

Por tanto, efectivamente hemos tratado de hacer una 
cierta adecuacióp a la tendencia moderna y nos ha parecido 
correcta la supresión de ascendientes. No llegar quizá al 
término absoluto de suprimir el derecho de legítima y res
petar al cien por cien la voluntad del causante es un paso 
adelante respecto de esa autonomía, de esa voluntad del 
causante, que incluso nos parece bastante moderado. Senci
llamente, no vemos por que defiende usted esa tesis ni que 
haya expuesto argumentos convincentes. La comparación 
con el derecho ab intestata, insisto, me parece que no ha lu
gar. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRAI BUSQUETI: 

Gracies, Sr President. 

De fet, coincidim amb el Sr Tuells del CDS, esperavem 
que el Grup PUPULAR fes una intervenció molt més con
vincent, abrandada i argumentada, ja que els temes que ens 
ocupen són un poc excepcionals. El Sr Pascual parlava de 
milers de casos, pero el que discutim a I'article 41, a la pro
posta del Grup POPULAR, és poca cosa, en definitiva són 
casos molt excepcinals. Ara bé, la veritat és que aquests ca
sos tan excepcionals tenen unes casulstiques que normal
ment s6n poc urbanes, aixo és veritat, i evidentment són 

unes casuísliques en general de mentalitats preturísliques. 

Nosaltres, i també ho ha dit el Sr Tuells, pensam que 
en aquests moments no s'hauria de confondre la successió 
testada i la intestada. En aquest debat, Sr Gilet, ens ha pa
regut que hi ha una mica de confusió i ens agradaria que ai
xa s'aclarís. Per altra banda, el text de l'anicle 41 no va a 
llevar les legítimes, en absolut; les legitimes queden pnlcti
cament íntegres i, per tant, ens pareix que valdria la pena 
que s'argumentas un poc més per part deis que han fet el 
vot particular; que es fes una argumentació més jurídica i 
que véssim el tema sense cap tipus de demagogia, ho dic 
perque dins Camissió es va comen~r a confondre la viuda 
amb el viudo i tat aixo no tenia sentit. Aleshores, el que sí 
demanaríem al Grup proposant seria que argumentas més 
el tema des del punt de vista jurídic i des del punt de vista 
social. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada\. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Els Diputats que han estat a la Ponencia i a la Camis
sió saben perfectament que el nostre Grup no es partidari 
d'aquest article. Al final, per aconseguir un consens, va vo
tar a favor, pero nosaltres volíem anar molt més enlla, no
saltres propugnavem la supressió de les legítimes, nosaltres 
anavem cap a la llibertat de testar. Aquesta era la nostra 
postura, que si bé va en contra del Cadi Civil, el qual té 
previstes les legítimes, no va en contra d'altres legislacions 
a u tonomiques. 

Quasi tates les legislacions forals defensen la !libertat 
de testar segons la regulació estricta del Cadi Civil. Per 
exemple, a Aragó només són legitimaris els descendents i 
soIs en dues terceres parts i, a més, el causant pot triar l'he
reu entre tots els legitimaris i deixar-ho a un sol. Per tant, 
es fa exclusió deIs altres legitimaris, és una especie de defi
nició. A Mallorca i a Menorca tením els descendents, els 
ascendents i el cünjuge; a Eivissa no tenim el cünjuge, o si
gui que també hi ha una modificació substancial en relació 
amb Mallorca i Menorca. A Navarra hi ha Ilibertat de tes
tar; bé, hi ha una legítima foral, una legítima purament 
simbOlica, que és la definició de l'hereu, pero no té un re
flex economic. A Biscaia, en canvi, tothom és legitimari, 
fins i tot els col.laterals. Al Fuero de Ayala hi ha llibertat de 
testar, o sigui que dins les legislacions forals ens trobam 
amb tot tipus de regulacions, pero prevalen sobretot les 
que tendeixen a la llibertat de testar, a donar al causant lli
bertat de disposar dels seus Mns. Ens trobam amb unes si
tuacions que poden ser curioses: que un causant amb cinc 
fills i cónjuge no pot disposar en absolut dels seus béns, el 
cent per cent ho té vinculat tant per la legítima deIs fills 
com per la legítima usufructuaria de sa dona, o sigui que 
no pot disposar de res. 

Hi ha postures jurídiques serioses i estudiades contra 
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el manteniment de la legitima a les nostres illes. El notari 
CerdA, d'Eivissa, gran foralista, en un estudi que no sois ha 
rern~ a la Comissió d'aquest Par1ament, sinó que ha publi
cat, diu: "En mi opinión y salvo otra mejor fundada, en esta 
situación actual el sistema legitimario está totalmente des
fasado y es merecedor de una profunda revisión". El notari 
CerdA va cap al manteniment d'una legitima viudal de ca
fllcter universal, cap a la supressió de la legitima deis as
cendents, cap a la supressió de la legitima deIs descendents 
i a manten ir uns pactes molt rnés profunds "con el cónyuge 
viudo". 

Nosaltres estam per aquesta posició, entenem que és la 
posició lagica i per aixo defensAvem la supressió de les legi
times, perque entenem que ha de prevaler la voluntat del 
testador i que s'han de vincular eIs béns formats o aconse
guits per una persona per unes decisions que no són seves. 
Jo crec que fins i tot a la prActica, si demanAssim a testa
dors - no a hereus, a testadors - si valen que eIs seus béns 
vagin vineulats o valen tenir llibertat de testar, poder dei
xar els seus béns als qui ells vulguin deixar-los, jo posaria el 
que fas que el cent per cent decidirien que valen deixar els 
seus béns als qui ells ereuen que els han de deixar. 

Aquesta és la postura que nosaltres v~rem defensar en 
Ponencia i en Comissió. No va ser possible, al final es va 
acanseguir la supressió d'una part de la legitima deis ascen
dents en segon grau, no deIs ascendents direetes, es manté 
la legitima deIs pares. Els descendents de segon grau pf~cti
cament són inedits dins la vida de l'herencia; és més, nota
ris de Ciutat que han estat membres de la comissió de juris
tes han dit moltes vegades a la premsa que és una situació 
que practicament no es dóna avui en dia. 

Per tant, nosaltres vArem votar a favor d'aquest article 
per a aquest consens, pera tenint en compte i reafirmant 
que entenem que es perd una gran oportunitat per anar 
molt mes enllA i cap on van tots els codis civils que es van 
reformant. No només a nivell foral, sinó dins tot Europa es 
va cap a una llibertat de testar. En aquest moment nosal
tres tenim I'oportunitat de codificar en aquest sentit i hem 
perdut, jo entenc que per por, una oportunitat que tentem 
per donar una passa endavant. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GIRART: 

Si; grAeies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Lament no haver estat capa<; de convencer la Cambra 
quant a un fet i és la disparitat entre ascendents respecte -
d'hereus legitimaris o com a tals legitimaris. Sabem perfec
tament que és una cosa ab mtestaco i que és una cosa testa
da, ha diferencia m, pero davant aquesta postura, Sr Serra, 
atesa la meya incapacitat per fer-li comprendre que hi hau
n\ una desproporció entre eIs hereus legitimaris i els pura
ment legitimaris i ates que tant I'esmena de l'article 41 com 
deis COncordants 43, 44 i 45 estaven llígats pel mateix pro-

-

blema quant a pares ascendents, vista la postura de la Cam
bra, el Grup Parlamentad POPULAR retira el vot particu
lar a l'article 41 t, conseqüentment, aIs 43, 44 i 45, que esta
bUen el mateix problema. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

GrAcies. Retirat. ido, el vot particular a I'article 41, 
procedeix sotmetre a votació aquest article tal com ve al 
Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? , 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Arribats a aquest punt del debat, amb la retirada del 
vot particular del Grup Parlamentari POPULAR, aquesta 
Presidencia calcula que queda entre una hora i una hora i 
mitja de debat. Per tant, en vista que seria molt for<;at con
tinuar-lo ara, suspen la Sessió fins a les cinc de l'horabaixa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen<;a la Sessió. 

A l'article núm. 42 hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-Io i per part d'a
quest Grup, té la paraula el Diputat Sr Joan Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest vot particular va en relació amb el que hem de
batut al final del mad sobre el tema de les legitimes. Dins 
Pon~ncia es va discutir molt el quantum de les legitimes. El 
nostre Grup entenia i entén que el fet de destinar la tercera 
part de l'herencia quan són quatre o menys de quatre fills. 
o la meitat quan són més de quatre, és una quantitat exces
siva perque limita extraordinAriament la capacitat de dispo
sició testamentAria. Nosaltres entenem que si bé no es va 
aconseguir que se suprimissín les legitimes i en tot cas es U
mitassin al descendents, que era el que pareixia més correc
te, ens trobam, com he dit avui mati, que quan són de qua
tre filIs i cancorren amb un oonjuge, el cent per cent de 
l'herencia queda vinculada, un 50% en usufruit i un 50% 
que se'n va per les legitimes; per tant, no hi ha capacitat de 
disposició deis béns hereditaris. 

Dins Ponencia es va discutir molt aquest tema i per 
una proposta que va fer en aquell moment el Grup d'UM, 
no formalment, sinó a efectes de discussió dins la Ponencia, 
es va proposar que fas un 10% per cada fill, fins a tres, i un 
ter<; de l'her~ncia quan fossin més de tres. Aquesta era una 
salució intermedia, una solueió que almanco donava lloc a 
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que hi hagués una part de l'herencia, maldament fos petita, 
que fos de lliure disposició del testador. 

Com hem dit abans, nosaltres estenem que la legítima 
és una institució desfassada, una institució a extingir. No 
sabem quin temps durara, pero creim que realment s'hauria 
de revisar. Entenem, per tant, que seria aconsellable reduir 
el quantum de les legitimes; entenem que aquest Parlament 
ha perdut una oportunitat de legislar d'acord amb les idees, 
opinions o tendencies legislatives que avui prevalen en tot 
el món occidental. Realment, aquest vot particular que no
saltres hem fet ha estat testimonial, Sr President. Es un vot 
particular que no demana la tornada al text del Govern, 
perque el text del Govern és el que ha quedat; nosaltres 
voldríem que es modificas, demanam si aquesta Cambra es
taría disposada a meditar aquest artiele, aquest quantum, 
pero en tot cas ens veim obligats a retirar aquest vot parti
cular. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Nadal. 

Mentre la Cambra medita, retiram el vot particular i 
passam a votar l'artiele. Jo deman al Sr Portaveu del Grup' 
Parlamentari POPULAR que em corregeixi si no dic bé el 
que segueix: 

A l'article 43 s~ha retirat el vot particular del Grup 
POPULAR, a I'artiele 44 s'ha retirat el vot particular del 
Grup POPULAR, a l'artiele 45 també s'ha retirat el vot 
particular del Grup POPULAR. 

D'acord? Es correcte. 

A l'artiele 45, també hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, supos que no s'ha retirat. 

Es per fer votacions. Si no el retira, primer votarem. 
Té la paraula, Sr Nadal; digui coses. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

No, no el retir, vull intervenir. Es pot votar abans el 
quaranta ... 

EL SR PRESIDENT: 

Intervendra quan sigui el moment processal oportú. 

Passam a votació, idó, els articles núms. 42, 43, i 44. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Voldríem que es votassin separadament aquests arti
eles. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Sr Nadal. 

Passam a votació l'article núm. 42. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en cone 

tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat ¡'artiele 
núm. 42 tal com ve al Dictamen de Comissió i passam a vo
tar l'articIe 43. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'artiele 43 se
gons el Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 25. Queda aprovat l'artiele 
núm. 43 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'artiele núm. 44. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'articIe 45 es manté viu el vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-lo i per part del 
Grup proposant, té la paraula el Diputat Sr loan Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest vot particular també va en relació amb el que 
els membres de la comissió varen debatre dins Comissió i 
Ponencia. L'artiele 45 comen¡;:a dient, ha diré en castella 
per que hi ve redactat: "El cónyuge que al morir su consor
te no se hallare separado de hecho ni en virtud de senten
cia firme, salvo que en ambos casos lo estuviera por causa 
imputable al difunto, será legitima río en la sucesión de és
te". 
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El nostre Grup enttn que s'hauria de suprimir la im
putabilitat de causa de separació, o sigui que creim qu~ no 
es correcte que en aquests momcnLS encara se ccrqm un 
culpable en una separació. Creirn que es poden donar si
tuaciOllS nO cercades, avui en dia pnklicament la totalitat 
de separacions són consensuades, no és lógic manlenir la 
culpabiliLaL d'una de les persones i, a més, és pOdria donar 
el cas que el,> posaré com a exemple: un matrimoni recenl 
se separa per causa imputable a un deIs cónjuges i al cap de 
trenla anys, quan cada part ha refet la seva vida, aquest 
cónjuge innocent encara es legitimari d'aquell del qual es 
va separar fa trenta anys. Seria una situació realment absur
da, una situació realment no volguda, per aixo el que diu de 
manten ir avui en dia la culpabilitat d'un deIs dos cónyuges 
per a mantenir la legitima entenem que és un absurd, ente
nem que s'hauria de modificar perque PO! crear situacions 
completament anomales, les quals fan cercar les sortides no 
legals a les situacions patrimonials, que són les vendes, lle
var el patrimoni perqut no es donin les situacions de legíti
mes. 

De la literalitat d'aquest article, Srs Diputats, realment 
poden dimanar situacions estranyes. Per tant, nosaltres de
mana m que per consens de tots els Grups es retiri el final 
d'aquest apartat i en tot cas ens veim obliga15 a retirar el 
vot particular, perque el text del Govern és aquest. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputa15. 

Si s'accedís a la petició del Sr Nadal, que és un acord 
de to15 els Grups Parlamentaris per llevar aquesta frase, 
tret deIs casos que ha fas per causa imputable al difunt, es 
produirien situacions grav(ssimes de les quals el dtbil po
dria sortir-ne molt perjudicat. El! ha posat un cas i jo en 
posaré un altre, pero ja die per endavant que nosaltres no 
acceptam que es lIevi aquest panlgraf, Sr President. El Sr 
Nadal ha posat un cas explicatiu que diu que hi ha una se
paració de fet, pero que no s'interposa la demanda, perque 
si s'interposa la demanda via article 835 hem d'esperar el 
resultat del pIel. No s'interposa la demanda, passen trenta '. 
anys, efectivament un deis dos cónjuges es legitimari de 
l'altre, pero han tengut trenta anys per divorciar-se i per 
acabar amb el matrimoni. 

Posem un altre cas contrario Li vull llegir l'article 82, 
que diu les causes de separació: Abandó injustificat de la 
llar, infidelitat, qualsevol violació greu o reiterada deIs deu
res respecte deIs fills comuns, I'alcoholisme, les toxicoma
nies, o sigui que hi ha causes de separació que no són I'a
bandó, pero que poden ser uns mals tractes. Llavors, nor
malment la dona és la dtbil i l'home és el fort. Posem un 
exemple d'aquests casos. Si no s'interposa una demanda de 
separació i el culpable de la causa queda viudo - pot ser 

una causa greu com les que he llegit - resulta que lleva als 
fills d'aquest patrimoni la part de la legítima corresponent 
del cónjuge viudo, la qual cosa és una injustícia cree que 
bastant més grossa que la del cas que ha posat el Sr Nada!. 
Per tant, votarem que no. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS IJUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Yo he hecho un esfuerzo para comprender lo que us
ted dice, Sr Naq.al, y en principio me parece muy bien esa 
intención que uSted ha manifestado. Creo recordar que us
ted ha dicho que no había voto particular que defender 
puesto que el texto que viene del Dictamen de Comisión es 
idéntico al del proyecto primitivo, ¿no?, por tanto no sé 
exactamente que es lo que quiere usted que defendamos. Si 
usted quiere hacer una enmienda in vace, hágala, quizá es
temos todos de acuerdo, yo he entendido que lo que usted 
quiere es suprimir un párrafo determinado pero, franca
mente, insisto en que no sé que estamos debatiendo ahora. 

Por otra parte, le recuerdo que el articulo 834 del Có
digo Civil dice: "El cónyuge que al morir su consorte no se 
hallare separado o lo estuviera por culpa del difunto" y esto 
fué aprobado por ustedes en el Congreso de Diputados por 
una mayoría absoluta, de modo que no acabo de entender
les, sencillamente. 

Quizá, por otra parte y acabo, pueda ser efectivente in
teresante poder suprimir ese párrafo por razones de equi
dad o de justicia. Yo haría un esfuerzo para ajustarme a 
ello si todos estamos de acuerdo. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET I GIRAR T: 

Gracies, Sr President. 

Aquest article és la part d'una esmena fantasma, per
que realment en aquest moment no sabem quina esmena 
sustenta la postura del Partil Socialista. El cert i segur és 
que va ser objecte de moltes discussions a Ponencia i al fi
nal es va arribar a aquest text, que és el que ve de la comis
sió de juristes. Les explicacions que han donat els altres 
Grups són més que suficien15 per al Grup POPULAR; con
seqüentment, anunciam el vot en contra d'aquest vot parti
cular. 

EL SR PRESIDENT: 

No és que hi hagi un vot en contra; senzillament, si 
s'accepta o no. Primer que es voti, si hi ha un Portaveu que 
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8'hi oposa ja no es pot votar la supressió perqu~ no s'ha 
presentat com a esmena. 

Sf, té la pataula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Jo, Sr President, deman la paraula per contestar mal
dament sigui breument al Sr Pascual que els fills no tenen 
res a veure amb la legftima, La legítima deIs fills es manté, 
parlam de la legítima del cónjuge separat de fet o per sen
t~ncia firme, les dues coses quan hi hagi un culpable, Com 
hem explicat avui matí, nosaltres no som partidaris del 
manteniment de les legitimes, peró sobretot quan s'ha rom
put la conviv~ncia, quan han acabat de fer feina en comú, 
quan s'ha desfet la famf1ia, Realment nasal tres entenem 
que el matrimoni és un contracte i que no hi ha per qu~ 
mantenir una relació patrimonial més enllA de la relació 
que hi pot haver amb els fiUs, de la legltima deis fiUs, 

Imaglni que no hi hagués fills, aleshores la legitima se
ria del total de l'her~ncia; si no hi hagués ascendents seria 
del cent per cenl de l'her~ncia. Per tanl, entenem que pOl 
crear una situació completament absurda; les injustícies 
que podría crear la situació contraria són moltes manco 
que les que pot ocasionar l'articulat actual. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula 
el Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMORÓS: 

Sf, Sr President. 

No sé si no m'he explicat bé o no m'han ent~, peró jo 
mantenc que les injustfcies que provocaria suprimir aquest 
parAgraf són molt superiors a les que es poden produir si es 
manté. 

Un pare alcohólic separat de fet sense demanda, per
dÓ, no vull posar un cas extrem, peró que maltracta els seus 
fills i sa dona, mor, El filIs ho tenen tot ab intestata manco 
la legítima, que correspondria al pare que ha maltractat sa 
dona i els fills, aquest es el cas que jo he posat exactament, 
que és molt grAfic, per demostrar que la injusticia que es 
produiria seria molt superior si se suprimeix el parAgraf. 

EL SR PRESIDENT: 

De les distintes intervencions, aquesta Presid~ncia in
terpreta que els Portaveus s'oposen a l'esmena in yace del 
Sr Nadal i també que el Sr Nadal retira el vot particular. 
Per tant, procedeix sotmetre a votació l'artide 45 de la 
Compilació tal com ve al Dictamen de Comisió, 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'a.bstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en con
tra,21. Abstencions, 5, Queda aprovat l'article 45 que aca
bam de sotmetre a votaciÓ, 

A l'artic\e 46, s'ha retirat l'esmena núm, 89 del Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Per tant, queda sen
se cap esmena mantenguda; el 47 no té es menes mantengu
des; s'ha retirat l'esmena 43 del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES de l'article 48; a l'artide 
50 també s'ha retirat l'esmena 61 del mateix Grup, per tant 
també queda sense esmenes mantengudes, i l'artic\e 51 no 
té esmemes mantengudes, Per tant, si no hi ha oposició per 
part deIs Srs Portaveus, procedirem a votar-los conjunta
ment. 

Sres i Srs Diputats que votln a favor deIs artides núms. 
46,47,48,50 i 51, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la cambra i amb 
aquests queda aprovat l'artide 9 del Dictamen de Comissió, 

L'artide 10 compren l'article 52 de la Compilació, que 
no té esmenes mantengudes i per tant procedeix sotmetre'l 
directament a votació, 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Vats en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la cambra, 

L'article 11 del Dictamen de Comissió compr~n l'arti
cle 53 de la Compilació i no hi ha esmenes mantengudes, 
Procedim a votar-lo, 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la cambra, 

L'artide 12 compren els artides 55, 56, 57, 58, 60, 62 i 
63 de la Compilació, A l'article núm, 55 hi ha mantenguda 
l'esmena núm, 48 del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, Per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Diputat Sr SebastiA Serra, 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 
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Hem arribat aIs aloús i als censaIs. Qu~ propugna el 
Crup NACIONALISTA r O'ESQUERRBS? La supressió 
pura i simple d'aquestes dues figures del nostTe Dret se
guint una expressió que ens va agradar molt deis jurlstes 
Pons i Massot, que deien: "els censals ¡ els alous, la sala de 
mómies del Dret mallorqul". 

De fet, la bibliografia que es pot consultar és molt ex
tensa, peró per ventura aquest llibret que ha publicat fa 
molt poc el Govern Balear, amb el fons negre i la retxa gro
ga, "L'alou i la seva reforma", deIs joves llicenciats en Dret 
Miquel Angel Mas i Colom i Antoni Planes d'Oleza, publi
cat dins I'any 90, ja són aportacions molt ciares respecte de 
la necessitat d'anar cap a la desaparició pura i simple d'uns 
instruments que si bé es podien explicar jurídicament i his
t()ricament durant els segles XVIII i XIX, certament, a par
tir deis anys vint d'aquest segle, realment són unes figures 
bastant inexplicables. 

L'any 1920, una famosa pol~mica jurldica de fet ja pro
pugnava que la figura deis censals, deIs censos en tots els 
seus aspectes fos llevada d'una vegada per totes del nostre 
Dret civil. De fet, quan l'any 61 es fa l'actual compilació, la 
que avui en certa manera intentam llevar d'enmig, ens tro
bam que les pol~miques són importants i un advocat estu
diÓs de la nostra historia com Josep MellA i Pericas parlava 
cIaramenl que era impresentable mantenir aquests censals 
en lE- Compilació del 61. 

Per altra banda, respecte del que és un censal, de quin 
sentit té avui, certament només es pot seguir una aprecia
ció, que és la del catednHic mallorqul de la Universitat de 
Val~ncia, Vicen~ Rosselló i Verger, que parla de "reconei
xement anacrónic pro-senyorial". Aquesta és I'expressió pu
ra i simple amb la qual avui podem definir un censal. 

Aquest Parlament de les Illes Balears va entendre 
aquest reconeiment anacrónic pro-senyorial quan l'any 85, 
a proposta d'Unió Mallorquina, felem una petita revisió, 
una petita modificació perqu~ és més que evident que avui 
en dia els censals i els alous representen un fre per al des
senvolupament d'una societat i no només en l'aspecte pro
senyorial que contam, sinó també amb l'aspecte d'aturar la 
lliure circulació de capitals establerta a la Constitució i en 
el mare de la Comunitat Económica Europea. 

Que la preseripció pura i simple de censals i alous pot 
generar uns drets adquirits, com ens varen dir dins Pon~n
cia i Comissió? Certam~nt, és cIar que hi ha drets adquirits 
i prou gen! que ha penjat cartells durant anys i que ha es
crit coses que no importava perqu~ atemptaven contra un 
mlnim de rigor históric i eientffie, per bé que hem procurat 
posar-nos on pertocava quant al tema d'aquest debat. 

Fins ara, Sres i Srs Diputats, hem parlat deis censals i 
d'aquest reconeixement anaer()nic pro-senyorial, pero ¿qu~ 
és avui un alou? Un alou no és més que una pressió espe
culativa, ni més ni manco, i d'aixó en saben molt els missers 
que tracten aquests temes i en saben molt els qui van darre
ra terrenys urbanitzables no programats o programats, acti
vitat molt del dia en aquestes illes. En conseqMncia, aques
ta prescripció pura i simple que nosaltres volem, és a dir, 

== 

aquesta redacció alternativa que nosaltres proposam modi
ficant el TItol III del Llibre Primer de la Compilació de 
Oret Civil de Balears, qUedant sense contingut els articles 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63 no és més que un intent 
d'evitar aquestes pressions especulatives i aquest reconeixe
ment anacrónie pro-senyorial. Aquest artícle ~nicament -
s'hauria d'introduir en el supósit que s'aprovM la supressió 
total i absoluta deis drets que regula el TItol de refer~ncia, 
exceptuant el dret d'estatge; aOO, en el supósit que es deci
dls de suprimir d'una vegada els censals i els alous. 

Evidentment, si s'aprovM aquesta esmena nostra, 
s'hauria de fer una disposició derogatllria que actualment 
no existeix en el text, pero qué és molt bona de fer, perqu~ 
s'hauria d'adequar aquesta supressió a una t~nica jurldica 
actualitzada d'acord amb el que aprovem. 

A nosaltres - hem d'insistir en aquest detall - ens pa
reix que des del 61, quan la dictadura era forta, en un mo
ment en el qual Mallorca i gran part d'Eivissa sortien d'una 
economía agrAria de pura subsist~ncia i comen~ven a en
trar en una ~poca turlstica, en un món que ha canviat mol
t{ssim de llavors en~, sobretot des deIs anys seixanta, creim 
que aquestes circumtllncies económiques, aquests canvis 
polltics i socials fan que si l'any 61 tots aquests censals i 
alous no fossin llevats o redimits en gran part, fins al punt 
que avui encara n'hem hagut de tornar a parlar, aquesta de
mocrAcia, aquesta autonomia, el canvi económic i social 
que hi hagut en aquesta terra justifiquen, repetesc, que a110 
que no es va poder fer l'any 61 i que tan crlticament ha 
analitzat un autor com MeliA, per exemple en els seus lli
bres, ho pugum fer ara i estar orgullosos d'haver aconseguit 
llevar aquestes r~mores socials. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Crups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Crup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El nostre Grup Parlamentari - aoo ho va demostrar du
rant la Legislatura passada, quan va dur una proposició de 
llei de reforma de l'articIe 63, precisament per adaptar a les 
circumstAncies d'avui la institució deIs alous - estll a favor 
de la reforma, de la posada al dia de les institucions del 
dret foral mallorquf i balear, peró si estam a favor de la re
forma i de la posada al dia, estam en contra de l'amputació 
de les institucions del Dret foral. 

El Dret comú, els altres Drets forals tenen censals, 
tots. Per consegüent, per qu~ hem de suprimir els nostres? 
Una cosa és fer aixó i l'altra que després, en els alous o 
censaIs constituYts hi hagi un component antisocial, per dir
ho de qualque manera, que fassi desítjable que es redimei-
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xin, . que desapareixin aquests alous existents, aixo és una 
cosa diferent de fer desapareixer la institució. Per tant, no
saltres votarem en contra d'aquesta esmena del Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Efectivamente es una figura arcaica que quizá en su 
tiempo cumplió su función, incluso este aspecto podría ser 
discutible, no todo ha de ser negativo, y que huele a naftali
na, sencillamente, pero no olvidemos que no estamos ha
blando de derechos personales, sino de derechos patrimo
niales, entonces de derechos reales, y por tanto una extin
ción radical comportaría una serie de problemas, como us
ted sabe muy bien, que francamente hay que tener en cuen
ta. 

No olvide que el texto vigente del artículo 61, "la falta 
de pago o la suspensión del censo no produce el comiso de 
la finca", ya ha sido suprimido, no figura en el texto del 
proyecto; que se han introducido algunas modificaciones, 
en fin, que se ha mejorado algo. Quizá el camino realizado 
no es suficiente al criterio del Portavoz del Grupo NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES y en cierta medida puede 
que tenga razón, pero insisto en que la supresión o extin
ción de derechos patrimoniales puedan ser actitudes que 
alguien pueda confundir como confiscatorias o expropiato
rias sin más, habrá que tener mucho cuidado. 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Nosaltres ens abstendren en aquesta es mena presenta
da pel Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, no per 
que no hi estiguem d'acord - filosoficament, Sr Serra, estam 
completament d'acord amb el que voste ha dit - sinó per
que creirn que aixó podria donar lloc a uns drets d'indem
nització sobre els titulars de l'alou i nasal tres volem inten
tar que aquesta situació no es do ni. 

Estam completament d'acord que els alous no només 
estan desfasats, sinó fora de lloc. Són una relació entre se
nyor i vassall, no són una relació entre iguals. Per recolzar 
el que voste ha dit - no la supressió, perque creim que la 
supressió no seria bona - només vull llegir el que Tomas 
Mir Delafuente diu a la pagina 920 deis Comentaris al Cadí 
CiviL i les compilacions fomls, parlant deis alous: "Las de-

nuncias van desde los juicios inmediatos a la promulgación 
de la compilación que habla de injusticia e incluso de in
moralidad hasta las opiniones vertidas por otros juristas re
cientemente, que hablan de engendro, absurdo inconcebible, 
institución fósil y anacrónica, derecho caduco, articulo desa
fortunado, residuo de un estado social fenecido o de injusto, 
antisocial y despótico O de injusticia flagrante o absurdo y 
falto de equidad, de regulación anacrónica o, en fin, feudal, 
antisocial, de injusticia notoria". 

Tot aixo - crec que és dificil dir més coses sobre un sol 
article - ha diu una persona tan poc sospitosa com Tomas 
Mir Delafuente en el seu llibre. Per tant, nosaltres entenem 
que si sabéssim de cert que no donam lloc a indemnitza
cions, no dubti que recolzaríem la seva esmena. Amb les es
menes que després es varen acceptar en Comissió entenem 
que es redueix de forma important la incidencia deis alous; 
per tant, nosaltres ens estimam més que es mantengui el 
text així com ha vengut de Comissió, perque creim que la 
vida deIs alous quedara bastant tocada d'ala. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET I GIRART: 

Gracies, Sr President. 

Efectivament hem entrat dins el tema deIs alous i jo li 
voldria fer unes precisions, Sr Serra. Elllibre que vos te ha 
mencionat, L 'alou i la seva refonna, quant a una postura fa
vorable a la seva desaparició, no és absolutament cena. El 
llibre planteja diverses alternatives i tal vega da la seva bon
dat consisteix a no prendre cap decisió de forma definitiva. 

En segon lloc, allo de la sala de momies és un frase del 
Sr Felix Pons i Marques rememorant Scévola, que ho mani
festa en el seu estudi i comentari inclos dins la Nova Enci
clopedia Jurídica. Tots els comentaris que han fet fins ara 
tenguin en compte que sÓn en base a la Compilació de 
l'any 1961. Els efectes que s'han produH sobre la figura de 
l'alou de l'any 1961 o del projecte d'apendix del 1949 és pot 
dir que són com la nit i el dia respecte del projecte que es
tudiam avui. Conseqüentment, amb tots els respectes a To
mas Mir Delafuente i companyia, no són valides les parau
les que va dir en base a un articulat completament diferent 
que comentarem quan parlem de l'artic\e 60. 

Aleshores, la postura del Grup Parlamentari POPU
LAR és ben clara i qualcú ja l'ha manifestada: La supressió 
de tot l'articulat referent als censals i als alous és anticons
titucional, provocaria la indemnització de tots aquests drets 
patrimonials que avui en dia són vigents, com ha manifestat 
el representant del Grup del CDS i com manifesta el ma
teix llibre que vos te, Sr Serra, té en aquest moment en les 
seves mans, recordant una sentencia produlda sobre una 
decisió també presa dins aquesta sala l'any 1984 i que no 
feia referencia a censals ni alous, sinó a aigua i terra. Ales
hores, la postura del Grup Parlamentari POPULAR és 
mantenir, amb els vots particulars que tendrem posterior-
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ment, l'articulat dels censals i els alous i rebutjar, natural
ment, l'esmena de supressió de tot aquest articulat. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Si quan parla m de la Constitució de I'Estat Espanyol 
ho féssim d'una manera un mica rigorosa, també esmentarí
em el seu article 33.3, que parla de la funció social de la 
propietat. Es curiós, és un article que existeix i quan par
lam de constitucionalitat o d'anticonsticionalitat sempre el 
deixam. 

Quina funció social té en aquests moments, un censal 
o un alou? No parla m de drets senyorials? No parlam d'es
peculació? Per exemple, que val avui en dia un gall, que fas 
el censal, cada any a un solar d'una urbanització X, la que 
vostes vulguin d'aquesta illa? Que significa aquest censal? 
Es un exemple qualsevol, dOÍl~J, pero hi ha documents del 
segle XVI; del XVII, de més envant, del XIX sobretot, que 
parlen d'aquests tipus de censals. Els alous, certament, són 
el darrer vestigi de l'antic regim. Certament, aprovar la sus
pensió de censals i alous significaria ni més ni manco que 
resoldre el darrer vestigi de I'antic regim. Vostes s'excusen 
amb la Constitució i nosaltres els retreim la funció social 

de la propietat; per tant, debatut. Per altra part - perdonin 
la broma, pero és bo treure qualque exemple -, si molts deIs 
qui parlen i són aquí defensassim la nostra terra, la nostra 
llengua, aquest país tant com defensen els drets deIs boti
farres i deIs grans senyors, una altra historia cantaria. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

SI, té la paraula pel Grup Parlamentari POPULAR, el 
Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GlRART: 

Gracies, Sr President. 

En primer lloc, Sr Serra, I'article 33 de la Contitució 
moltes vegades el treim i l'interpretam a la nostra conve
niencia, pero voste s'ha de referir a l'altre article que defen
sa i respecta el dret a la propietat. Aquest és el que nosal
tres entenem que es pot veure afectat per la supressió d'un 
dret personal, d'un dret patrimonial, que representaria la 
desaparició de I'articulat sobre censals i alous. 

En segon 110c, voste ha dit que era un residu de l'antic 
regim. Miri, és tan residu d'un regim tan antie que hauríem 
d'anar al segle XIII per comengu a trobar-lo. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat el debat, passam a la votació de l'esmena núm. 

48 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
29. Abstencions, 23. Queda rebutjada I'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar els articles 55, 56, 57 
i 58, a tots els quals es referia l'esmena que acabam de de
batre i que si no hi ha cap objecció votarem conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis articles 55, 
56, 57 i 58, es valen posar drets, per favor? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 52. Vots en con
tra, 5. Abstencions, cap. Queden aprovats els articles que 
acabam de sotmetre a votació. 

A I'article 60 hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari POPULAR. Per defensar aquest vot particular i 
per part d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR G ILET 1 GIRAR T: 

Gracies, Sr President. 

El vot particular sol.licita el retorn al text del projecte 
pel que es refereix a la prescripció deIs censals i deis alous 
a trenta anys, així com la de les pensions a cinc anys. 

Fa un moment parlavem que hi ha quatre institucions 
forals essencials i caracterlstiques en el nostre Dret foral i 
si algunes plantegen diferencies de matisos en la seva consi
deració, aquesta deIs alous crea posicions radicals i absolu
tes, com hem vist fa un moment. 

Existeixen raons de caracter sentimental, de caracter 
polític - fins i tot, en el seu temps, de caracter economic -
que empararien una postura d'absoluta defensa de la per
manencia íntegra del cens alodial. Ara bé, la meya intenció 
no és referir-me a altres aspectes, alguns ja absolutament 
fora de temps i de 110c; tal vega da la recerca en la nostra 
historia ens permetria referir-nos als alous com una fórmu
la assumida en una societat pionera, més bé tolerant, d'ex
cassos prejudicis, afanyada en l'aventura de forjar-se un fu
tur en una terra lliure o, com diu la Cronica Reial, "en la 
part més antiga lavo rada voltant l'any 1244 en sa terra fran
ca e .. .". En aquesta societat, davant la urgencia d'establir 
cases habitad es i posar en cultiu terres incultes, els pro pie
taris acudeixen a una fórmula qualsevol que converteix 
I'enfiteuta en quasi propietari, enfiteuta que no és altre que 
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un ha me lliure, sense altre capital que el seu treball i la se
va decisió d'assentar-se en el futur en una terra igualment 
lliure i aixo, en contraposició al feu, contraprestació de ca
rActer normalment militar. Al feu institució de carActer pú
blic s'estableixen vinculacions que condicionen seriosament 
o rompen la llibertat de la persona sotmesa, mentre que a 
l'alou aquest home lliure no s'obliga a prestracions perso
nals ni a serveis d'armes. 

Així, Alvaro Santamaría manifesta - tot havia d'arribar, 
Sr Pons - : "La enfiteusis. Cuando el feudalismo de horca y 
cuchillo estaba de capa caída, aunque conservaba rafees 
operantes en los reinos hispánicos, sobrevivió a su larga 
agonía y continuó vigente en la sociedad renacentista, la de 
la Reforma y Contrareforma, en la sociedad de la Ilustra
ción y en la del Barroco, en la de la Revolución y en la del 
Liberalismo y, con retoques, ha llegado regulada por el de
recho positivo a nuestras actuales sociedades capitalistas, 
neocapitalistas y postmodernas". 

El sistema alodial assumit per la nostra societat va 
allunyar de la nostra historia precisament el sistema feudal. 
Si l'afirmació anterior és més que evident, també ho és que 
la historia ja ha recorregut el seu trajecte i aoo l'alou més 
recent conegut va néixer amb aquest segle XX; per aixo no 
resulten estranyes les paraules del jurista Sr Félix Pons 
Marqués, tan reiterades darrerament. 

Per tot aixó, segons la nostra modesta opinió, estimant 
tan vA lid un reconeixement historic com la depreciació de 
l'alou des del seu esdevenir fins als nos tres temps, no consi
deram que la nostra institució alodial mereixi un final tan 
poc respectuós com improvisat, fixant la seva extinció mit
jan~nt una prescripció de cinc anys des de la inscripció en 
el Registre de la Propietat de la darrera transmissió onero
sa, com es manté en: el Dictamen de la Comissió. 

Cal tenir present, i entra m en una de les qüestions fo
namentals, que la prescriptibilitat en si mateixa és una in
novació respecte de la Compilació del 1961. En aquesta, els 
censaIs gaudien d'imprescriptibilitat, afectant la prescripció 
únicament a les pensions superiors a vint anys. Tal impres
criptibilitat no era una imposició deIs legisladors de llavors, 
sinó el resultat de tot un procés historic i doctrinal. loan 
Ripoll, en la seva importantfssima Memoria de les Institu
cions del Dret a les Balears del 1880 la recollia com una de 
les peculiaritats de l'alou, trobant en Miquel Singala CerdA 
més que un valedor, un vertader apóstol d'aquesta impres
criptibilitat. 

EIs suports d'aquestes postures es troben en docu
ments de Dret escrit, Estils d'Arnau Eril i els cotums. El 
seu fonament va lligat a la manca de comfs en l'enfiteusi, 
com fins i tot va esmentar Lluís Pascual en la comissió d'a
cords que dictaminava la nostra compilació. Amb aixó sos
tenia que en no existir comis en l'enfiteusi, per compensa
ció no calia prescripció de domini indirecte. Als nos tres an
ties Estils, la prohibició de comís era restitUIda pel "dret 
d'emparar portes o de propia mA"; arA bé, l'esmentat "dret 
d'emparar portes", en contraposició, contravenció a normes 
supremes, inclos el Codi Penal, es va anar perfilant per la 
doctrina que sostenia que el censalista no tenia aeció per 

reclamar el capital i que, per tant, no podia morir el seu 
dret ja que no havia nascut. 

Altres juristes fonamentaven la imprescriptibilitat en 
el fet que el vertader domini el sostenia l'amo directe, con
forme a la concepció romana, i que en no posseír-lo l'enfi
teuta, no el podía adquirir per prescripció. Tot aixo, empe
ró, va anar caiguent per sent~ncies del Tribunal Suprem 
fins arribar al contengut de l'article 1620 del Cadi Civil, 
que declara la prescriptibilitat tant del capital com de les 
pensions deIs censos, aplicant la teoria general de l'article 
1930 segon en relació al dret i aecions de qualsevol classe. 

Ens trobam, ido, en la redaeció inicial del projecte 
amb una ruptura histórica quan estableix la prescriptibili
tat, circumstAncia que ja des de l'inici fou aeceptable a ni
vell governamental. Ara bé: el que ja no és aeceptable és la 
reforma de la reforma sense base ni fonament, sinó per 
simple fixació d'un mínim de cinc anys. No existeixen raons 
conegudes que emparin la fixació en cinc anys del termini 
de la prescripció extintiva deIs alous. Per que no deu anys, 
o dos, o quinze? Quina raó jurídica motiva aquesta xifra? 

Si hem d'estar d'acord en arraconar l'article 60 de la 
Compilació del 1961, tant pel que fa a capital com a l'espa
sa de Damocles de les 29 pensions anteriors i la transcorre
guda de les corrents, ens demanam fins a quin punt, insti
tUIda la prescripció, ja acabaria I'aplicació de l'article 209 
de la !.;lei HipotecAria quant él la cancel.lació de gravAmens 
o la caducitat de les redempcions de drets a la qual fa refe
rencia la Disposició Transitória A de la mateixa Llei Hipo
tecAria, com té exposat el Registrador Sr Miquel Vaquer 
Salord. 

Així, ido, mantenguda la prohibició de comis, derogat 
el dret d'emparar portes, eliminades les millores per comp
tabilització delllulsme, declarada la inaplicabilitat deIs arti
cles 1136 a 1642 del Cadi Civil, drets de tempteig i retracte, 
aeceptada pr~viament la prescriptibilitat, tot en base al 
projecte de la comissió de juristes i l'adequació al signe del 
temps, no trobam cap motiu per modificar la redaeció que 
el projecte va donar a l'article 60. Pel contrari, a la mateixa 
Campilació, en aquest article primer tan reiterat emparam 
la nostra postura de mantenir la prescripció extintiva de les 
pensions a trenta anys i no a cinc. 

No dubtam que la xifra de cinc anys va néixer de la dis
crecionalitat; la de trenta anys encadena amb la doctrima i 
la norma general de prescripcjÓ deis drets reaIs en relació 
amb béns immobles, norma general que va assumir l'Usat
ge Omnes Causa e, que establia per a Catalunya la prescrip
ció de tates les causes pel transcurs de trenta anys, trenta 
anys que també va recollir Ripoll a la seva Memoria. 

Retomem, ido, a la tradició com a base doctrinal. Dei
xem que sigui la mateixa Historia que vegi transcórrer el til 
de la institució, no actuem per pur mimetisme popular, si
nó acudim a les nos tres fonts, a la nostra tradició, i perme
tem que l'alou vagi trancorrent cap al seu fi de forma natu
ral. Al cap i a la fi, deixant de banda circurnstllncies, aplica
cions o abusos passats, consideram que la funció social que 
inicialment va complir l'alou mereix un final més discrecio-
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nal, més d'acord amb la nostra tradició, menys radical i més 
dúctil. Al fons, tal vegada es tracta d'estimació o del desig 
de no participar en el final d'una institució secular d'aquí a 
cinc anys. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats: 

Gran part de la carrega antisocial que tenien els alous 
ja es va eliminar amb la modificació que es va fer fa uns 
anys en aquesta Cambra a proposta del Grup Parlamentari 
UM. Avui, el text que ve de Ponencia ens propasa disminu
ir els terminis de prescriptibilitat deis censals de trenta a 
cinc anys i el de les pensions de cinc a tres. Aixo, evident
ment, també va en el sentit de deixar sense contengut els 
anties censals i alous que tenen aquest contingut no social, 
per entendre'ns. 

Des d'aquest punt de vista és un avan<;, pero hi ha 
unes altres consideracions que també s'han de fer i vull ci
tar precisament el Sr Tomas Mir Delafuente, que el Sr Na
dal ha citat fa un moment. Vull citar un escrit que va fer a 
petició de la Ponencia que estudiava la Campilació, quan 
parla deis terminis de prescripció extintiva deIs censals i 
deIs alous i diu que establerta la prescriptibilitat del que 
historicament ha estat imprescriptible, no pareix que sigui 
impossible establir lliurement el termini, o sigui que es pot 
establir. Ara bé, aquesta llibertat - diu el Sr Tomas Mir - ha 
de tenir un fonament i que en el cas deis terminis de 30 i de 
5 anys per als drets i les facultats va ser per exigencies deri
vades de la naturalesa real immobiliaria deIs censals i deis 
alous. 

"Efectivament - diu - si els terminis de 30 i de 5 anys 
tenen fonament en la historia que plasma el Cadi Civil als 
articles 1620, 1623, 1659, 1963, 1966 i 1970, no el tenen, en 
canvi, almanco en la nostra tradició jurídica, els que s'esta
bleixen al text articulat de 5 i de 3 anys, respectivament". 

Efectivament, l'article 1963 parla d'un termini de pres
cripció de 30 anys per al drets reals. Aleshores, aixo passa 
en el Cadi Civil, passa a Catalunya amb la !lei que s'ha a
provat recentment, dia 28 de febrer, i aquí nosaltres conti
nuam proposant la reducció a 5. Des del punt de vista de 
tecnica jurídica, per consegüent, no hi ha un fonament per 
a aquesta reducció, si bé existeix un component social que 
l'aconsella. Per aquestes dues raons nosaltres ens absten
drem en aquest vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Bien, Sr Gilet, todos hemos escuchado atentamente su 
documentada disertación y yo he tomado dos puntos de la 
misma, uno en lo que se refiere a la ruptura histórica y otro 
a lo del fin de forma natural de los alodios. Yo creo que 
hay un término medio entre ambas cosas. ¿No le parece a 
usted que hay quien a veces está todavía anclado en el siglo 
XIII? ¿Que esa ruptura histórica en un momento dado es 
positiva? 

Cuando ust~d habla de un fin de forma natural, evi
dentemente yo creo que habrá que ayudar, que de alguna 
forma estamos obligados a ayudar a que se produzca ese fin 
natural si efectivamente usted reconoce que es una figura 
anacrónica, obsoleta, llamada a desaparecer, a morir natu
ralmente, entonces ayudémosla a morir. Entonces nos en
contramos con un problema de prescriptibilitat o no; si es 
una figura imprescriptible, cosa que evidentemente ya se ha 
superado; si la prescriptibilidad ha de ser de treinta años o 
de menos. 

¿Por que - ha preguntado usted - cinco, diez, quince, y 
no los treinta, que en derechos reales es el plazo"de prácti
ca habitual de técnica jurídica? El hecho de que usted pro
pugne un plazo de treinta años parece que está un poco en 
contradicción con esa expresión final de su disertación: que 
hemos de tratar de ayudar a que los alodios lleguen a un 
fin natural. Por tanto, parece ser que es un progreso relati
vamente moderado, es decir, una figura que está llamada a 
extinguirse y que se fije un plazo de cinco años para su 
prescripción parece que es una forma moderadamente pro
gresista, no creo que usted tenga nada en contra de este 
plazo. Usted ha preguntado: ¿por qué cinco, diez o quince 
y no treinta? Yo le devuelvo la pregunta: ¿por que treinta y 
no cinco? 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies. 

Quina documentació més bona que ha utilitzat avui, Sr 
Gilet! No obstant aixó, ens agradaria recordar-li que hi al
tres autors. La Laguna, per exemple, l'any 1968 parlava que 
"la propietat directa continua essent alodial mentre l'esta
bliment o el predi és enfiteutic, de la superposició a la con
fusió d'ambdues figures no hi ha més que una passa". Josep 
Melia, rany 67, va dir una cosa molt curiosa, que ens ha a
gradat molt: "Tot i el seu regust feudal o testimoni de la ur
pa oligarquica damunt la pagesia etc., etc.", Josep Melia Pe
ricas, 1967. El Sr Massot, catedra tic de Dret Civil, diu: "Els 
buscadors d'alous de l'aristocracia s'estalonen en el xantat-
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ge del tempteig i retracte, que ara sembla que pot corres
pondre als senyors directe i útil i no com la fadiga exclusi
vament al primer". 

Pensi un poc també en aquests autors i pensi que hi ha 
cites diverses per fer. M'ho ha llevat del pensament el Sr 
Tuells: vos te, en la seva intervenció, estava ancorat en una 
societat senyorial del segle XVIII, del XVII, del XVI, fins 
al XIII potser; jo fins i tot em deman si vos te ha passat la 
Revolució Francesa. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentad SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. 

Sr Gilet, després del seu discurs no m'ha quedat més 
remei que sortir aquí, no per donar resposta a la seva bri
llant intervenció, sinó per fer-li l'honor que es mereixia. 

Es evident que la solució del Dret Civil Foral no és 
mantenir a ultran~ les seves institucions, perque així rcal
ment fara poc camí. Creim que la nostra obligactó és ~que la 
compilació sigui potenciada, que realment tengui un inte
res i, si hem de crear figures noves o hem de suprimir figu
res que ja no s'usin, que siguin anacroniques, també ho 
hem de fer. 

No hem de tenir por i pareix que tenim molta por al 
tema. Jo justific el seu discurs amb unes paraules que vos te 
ha dit al principi: "és una qüestió de caracter sentimental". 
Ho acceptam, des del punt de vita sentimental acceptam el 
seu discurso 

Voste diu: Per que cinc anys i no trenta? ¿Hi ha més 
justificació, Sr Gilet, que la voluntat sobirana d'aquest Par
lament poHticament expressada en un PIe sobre un tema 
que és de la seva exclusiva competencia? Hi ha més justifi
cació? En necessitam més? Si realment nosaltres tenim la 
facultat exclusiva de legislar sobre aquest tema i tenim la 
possibilitat de fixar 30, 20 o 10 anys, o de suprimir amb les 
conseqüencies que siguin ... 

Que hi ha unes conseqüencies d'indemnització? Si la 
camara decideix assumir-les, també ho podem fer. Per que 
no? Si sabéssim quines són aquestes conseqüencies, per 
ventura nosaltres haguéssim votat que sí, si haguéssim po
gut valorar-les. No hem votat que sí a l'esmena que ha fet 
el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES perque no 
tenien la valoració de les conseqüencies d'indemnització 
que podria dur la supressió deis alous, pero si tenim lliber
tat de fixar el temps, fixem el temps, prenguem la decisió 
poHtica de fix~r quines. 

Jo els vull contar una historia que va succeir quan es 
va aprovar la Complilació de l'any 61. El text, com molts de 

vostes saben, va anar a les Corts dient "no se computarán 
las mejoras que se realicen sobre la finca". Hi va haver un 
Diputat, "al parecer - diuen els llibres - el Sr Rodriguez Ju
rado", aleshores Procurador, que influenciat no sabem per 
qui, si és que algú l'havia influenciat, no ho sabem, pero su
posam que sí, que va llevar el "no" i va quedar "se computa
rán las mejoras". Aixo ha suposat cents de milions. Aquesta 
actuació política ¿no va ser un assalt a ma armada? No va 
ser una estafa als ciutadans d'aquestes illes? 1 que en aques
ts moments encara discutim si és un dret sentimental que 
hem de mantenir, quan els juristes més conservadors d'a
questa illa han reconegut que és una figura completament 
anacronica i desfasada! 

Jo realment no entenc com es pot defensar una institu
ció com el alous. Hi ha comentaris per a tots els gusts. El 
Sr Serra ha esmentat diverses vegades el Sr Melia Pericas i 
jo vull fer una referencia a unes paraules seves, quan diu 
"ha nacido, según testimonio de Melia, una nueva profe
sión: la de los que vigilando las fabulosas operaciones de 
venta que se producen como resultado de la onda turística 
se dedican a la percepción de las cantidades prescritas por 
la ley para la redención de los censos y laudemios, haciendo 
incluso uso del chantaje que supone la amenaza de ejerci
tar el derecho de retracto por el precio que figura en las es
crituras de compraventa, que suele ser muy inferior al real. 
Si se coacciona es por el temor, que existe, y la amenaza, 
que es real". 

Aixo és el que ha succeH fins ara, aixo és la situació re
al que s'ha produH fins ara, hi ha hagut molts de professio
nals que s'han dedicat a viure en el Registre de la Propietat 
cercant els alous i les operacions que es feien damunt les 
finques, quan és un dret completament passat, anacronic, 
feudal, que no té cap justificació el catedratic Vellet diu 
que "desde el punto de vista social y aun de la economía na
cional, es más digno de protección el derecho de la persona 
que cultiva la tierra en contacto inmediato y físico con ella 
que el del titular formal de un derecho sobre la finca de la 
que no se ha preocupado y que quizá ni siquiera conoce". 

Aixo que acab de llegir que diu Vellet és ben cert. 
Aquí hi ha hagut professionals que molts de vostes conei
xen que s'han dedicat a recuperar els alous del Registre de 
la Propietat que els mateixos titulars ignoraven que els ten
guessin, amb operacions milionaries, amb un xantatge per
manent d'exercitar drets de retracte que hi havia sobre les 
finques. Aixo són situacions que s'han permes en aquestes 
illes, qU{; la nostra legislació foral que tant volem defensar 
permetia i ho feia amb una certa satisfacció, perque, clar, 
defensava els qui realment podien pressionar perque aques
ta norma es modificas. 

Aquesta norma no s'ha modificat fins que hi ha hagut 
un regim autonomic que rcalment ha permes que els dis
tints estaments socials hi fossin representats. Durant l'epo
ca franquista, maldament tothom estigués en contra, mal
dament tothom fes les seves manifestacions polítiques que 
els alous havien de desapareixer, molts varen procurar que 
ningú no digués res. Cree que es hora que facem el possible 
perque desapareixin. Nosaltres no propugnam una pres
cripci6 immediata, propugnam una prescripció als cinc 
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anys. Creim que aixó permetrA que en un perfode eUTt des
apareixin els alous j els censals. Creim que és una solució 
política coherenl i adequada a la realitat aClua.l, creim que 
és necessari que aquesta situaeió es modifiqui. Per la m, 
creim que també és necessari que el vot particular del Grup 
POPULAR sigui rebutjat. 

Vull acabar ressenyant el que diuen juristes que han 
intervengut en la redacció del text i persones del món jurí
dic de prestigi reconegut: "Miquel Massot dice que los alo
dios han tenido una importancia histórica, pero es partida
rio de su prescripción consubstancial con todo derecho que 
no se ejercita". "Miguel Coca dice que los alodios no cum
plen la función social de la propiedad recogida en el articu
lo 33.3 de la Constitución; también aseguró que si Baleares 
hubiera tenido autonomía legislativa ya habrían desapareci
do después de la Revolución Francesa". Per acabar, Miquel 
Mas, l'autor delllibre que s'ha comentat, "dice que esto no 
significa que figuras como el alodio se tengan que seguir 
conservando; en su opinión, hoy en día el alodio no cumple 
ninguna función social y añadió: los políticos saben que, 
quieran o no, desaparecerá". 

EL SR PRESIDENT: 

Pcr part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GlRART: 

GrAcies, Sr President. 

Jo voldria fer unes petites matisacions en termes gene
rals a tots els Portaveus i són que em dóna la impressió que 
tots els defectes que troben als alous es basen en el fet que 
encara són a l'article 60 de la Compiladó de l'any 1961 i jo, 
que no som a l'any 1789, Sr Serra, sé que em trob més que 
mai a l'any 1990 pel que fa a l'article 60 del Projecte que 
anam a discutir. Si no és així, Sr TuelIs, compari l'article 60 
de la Compilació del 61 amb el del projecte i veura la im
mensa diferencia que hi ha entre aquells alous deis segles 
XIII i XIV i els alous que sortiran d'aquesta Cambra quan 
haguem aprovat aquest Projecte. 

Jo he intentat donar raons de caracter jurídic, fins i tot 
de caracter histOrie i al final de la meva intervenció he dit o 
he intentat dir que al fans tal vegada es traeta d'estimaeió o 
del desig de no participar en el final d'una institució secu
lar d'aquf a cinc anys. Per que? Voste ha parlat d'ajudar a 
morir; Ji assegur que el Diputat que parla, Sr TuelIs, no és 
partidari de l'eutanasia ffsica ni de la jurídica, que estima 
molt la llibertat de les persones perque elles mateixes do
nin vida o no a una institució. 

De qualsevol manera, el que jo entenc que Ji he donat, 
Sr Tuells, són les raons, els fonaments per anar a una pres
eripció a 30 anys i no he sentit ningú que digués que jo no 
tenia raó. Han dit, han expressat altres nombres, altres xi
fres, pero cert i segur que ningú no m'ha pogut rebatre el 
perque deIs meus 30 anys en lloe deis 5 del Projecte que 
avui diseutim. 

Miri, Sr Serra: el Sr Josep MeliA té frases molt més 
fortes que aquestes, entre d'altres que el Dret Foral és pur 
folklore anacrónico No podem tenir en compte totes les pa
raules d'una persona que ha expressat aixó. Ara bé, el cert i 
segur és que ens referim a judicis, a comentaris sobre l'arti
cle 60 del 1961, la diferencia del qual amb aquest Projecte, 
amb aquest article 60 és absolutament substancial: no hi ha 
tempteig ni retracte, hi ha preseripció, no hi ha com1s, no 
hi ha emparar portes, no hi ha millares. No ataquin eIs ne
goeis que s'han fet des del 85 fins al 61, perque en aquests 
moments, a partir de la Llei 3/85, han desaparagut; no ens 
ha endossin com si nosaltres fóssim els responsables d'a
quests negocis ates que nos al tres vArem votar a favor de la 
modificació i de la no comptabilització de les millores. 

Sr Nadal, moltíssimes gracies per les seves paraules 
inicials. Jo enten¡; que no cal parlar de por, sinó en tot cas 
de respecte. Jo he rebutjat una defensa sentimental, a pesar 
que era possible, i estic segur d'haver-ho manifestat, pero 
el cert i segur és que jo crec que li he justificat el perque 
d'aquests 30 anys del vot particular basant-me en qüestions 
de caracter historie, en la tradició jurídica i en la mateixa 
normativa del Dret positiu, del Dret vigent. 

Voste ha dit que la justificació deis 5 anys són eIs nú
meros d'aquesta Cambra. En aquest cas coneret, avui, en 
aquest vot particular, pareix que els números s'imposaran a 
raons de segles, a raons d'historia. La discussió de les mi
llores o de la no comptabilització de les millo res em pareix 
que ha farem a l'article següent i a ells em supeditaré; el 
que jo no pue admetre, perqu~ no ho he trobat enlloc, és 
que l'alou sigui propi d'un sistema feudal. Precisament el 
sistema d'alous o alodial va provocar que ni a Menorca - de 
la qual parlarem més endavant - ni a Mallorca, ni a Eivissa 
pel que fa aIs majaraIs, fos possible que hi entras el sistema 
feudal. Jo no som historiador, som una altra cosa, pero és 
ben cert i segur que no he trobat mai cap text que parlas de 
sistema feudal a l'antic regne de Mallorca, sinó tot el con
trari. El que és evident, per acabar, és que la raó deis 5 anys 
són els números i que les raons deIs 30 anys són la tradició 
jurídica i la historia, aquesta és la diferencia. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per que demana la paraula, Sr Tuells? 

EL SR TUELLS 1 JUAN: '. 
Un minuto escaso, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Perfecte. 

ELSR TUELLS !JUAN: 

Sr Gilet, le voy a rebatir sus argumentos con sus pro
pias palabras. No vamos a entrar ahora en la discusión so
bre eutanasia por pasiva o por activa, ni de persones ffsicas 
o de figuras, sino de personas jurídicas, por supuesto, pero 
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usted ha dicho que hay una gran diferencia entre el texto 
legal vigente y lo que usted propone. Bueno, pues dentro 
de pocos años dirán lo mismo las generaciones que vengan, 
no las generaciones futuras, los que vengan aquí dentro de 
muy poco tiempo dirán que hay una gran diferencia entre 
lo que usted defiende ahora y lo que se pueda aprobar den
tro de muy poco tiempo; esa gran diferencia que usted 
apunta es la que nos apuntarán entonces y yo no me apun
to a eso, valga el juego de palabras. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sr Gilet, només una precisió absolutament necessaria: 
No hem de confondre els alous deIs segles XIII a XVIII 
amb els alous del XIX o del XX i no hem de confondre so
cietat senyorial amb societat feudal. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup SOCIALISTA, té la paraula el Di
putat Sr Nadal. 

EL SR NADAC 1 AGUIRRE: 

Grades, Sr President. 

Sr Gilet, voste planteja trenta anys i ha dit que ningú 
no li ho havia rebatut. Sí que ho hem fet; voste planteja 
trenta anys i diu que es computaran des del pagament de la 
darrera pensió. Aquests trenta anys seus es convertirien en 
60, 70, 80 o 90 anys, aquest és el temps que voste dóna; vos
te no sois ve del segle XIII, sinó que vol arribar al XXII per 
llevar els alous. 

Voste diu que el problema és que nosaltres estam amb 
la Compilació del 61 i que voste estA amb la Compilació 
que es fa ara. El problema nostre, Sr Gilet, és que a la 
Compilació que feim ara encara hi ha els alous, aquest és el 
nostre problema, i que nosaltres els volem llevar, ha deim 
ben clarament, no cercam subterfugis. Els cinc anys, li ha 
dei m clarament, és un subterfugi que hem cercat per no pa
gar. Políticament li ho definim, no li hem dit cap mentida, 
no hem fet cap revolt, nosaltres volem q!le els alous s'extin
geixin i per aixo hem posat un termini cUft, i perque tenim 
capacitat política hem plantejat que siguin cinc anys i no 
trenta. Vol més justificació que aquesta? 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació del vot particular 
del Grup Parlamentari POPULAR a l'article 60. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? GrAcies. 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 27. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 49 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, també a aquest ma
teix article. Per defensar aquesta esmena té la paraula el 
Diputat Sr Sebastia Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup ha mantingut postures graduals, pri
mer hem mantingut la supressió directa deIs alous i deIs 
censals i ara tenim una esmena de tipus gradual, la 49, que 
parla que l'alou s'extingeix per prescripció de sis mesos, 
que es comptaran des de la inscripció en el Registre de la 
Propietat. També parlavem que el censal s'extingeix pcr 
prescripció de cinc anys - posavem deu, pero són cinc, per
que al text de Comissió ve així - que es computaran des del 
pagament de la darrera pensió; la prescripció també afecta 
el pagament de les pensions, que només es podra reclamar 
respecte deIs darrers dos anys. 

Per que propugnam que l'alou s'extingeixi per pres
cripció de sis mesos? Senzillament, era una fórmula gra
dual precisament per si es posaven entrebanes com els que 
de fel s'han posat: de drets adquirits, d'haver de pagar, etc. 
Nosaltres cercavem una certa seguretat de trafic jurídic i en 
conseqüencia feiem aquesta esmena gradual. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS I JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Muy rápidamente, Sr Serra: Se ha discutido esto sobra
damente, efectivamente es más una cuestión de concepto 
que de cantidad o de plazo de tiempo, es decir, que hemos 
acudido a una ficción; a un subterfugio, se ha dicho acerta
damente. Para evitar la prescripción sin más, con los pro
blemas de toda índole que acarrearía, hemos acudido a la 
fórmula de cinco años, que es un plazo simbólico. La cues
tión no está en si són cinco, cuatro, tres o siete, no es el 
quantum, es el concepto y de esa forma, como el concepto 
queremos obviarlo por razones que ya han sido expuestas, 
parece que ese plazo es suficientemente mínimo, para 
unos, y máximo para otros. 
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EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 49 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
53. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena núm. 49 que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
núm. 60. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en co ntra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 29. Queda aprovat l'article 60 
que acabam de sotmetre a votació. 

L'article 62 no té esmena manlenguda ni vot particu
lar; procedeix sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article núm. 
62, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, 5. Abstencions, cap. Queda aprovat l'article 62 que aca
bam de sotmetre a votaeió. 

A l'article 63 hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari POPULAR. Per defensar-lo, té la paraula el Dipu
tat Sr Gilet. 

EL SR G ILET I GIRAR T: 

Gracies, Sr President. 

Evidentment hem arribat a dos articles, els 63 i 64, un 
deIs quals, el 63, acaba tata la regulació deIs alous i el 64 
entra en una altra especie d'alou, en aquest cas menorquí i 
alou entre cornetes, naturalment, no sigui cosa que m'agafi 
de la paraula el Sr.. 

El VOl particular postula una vegada més el retorn al 
text del projecte inicial de I'esmentat article 63, és a dir, 
que el capital de redempció sigui de dos lluismes idos ter-

~os de lluYsme, aixf com la quantificaCÍó del llulsme sigui 
del 2% del valor de la finca sense computació de millores. 

No hi ha cap dubte que aquesta institució, l'alou, és 
objecte d'una laminaCÍó en les condicions de les seves ca
racterístiques jurídiques, abans ja ens hi hem referit i no ha 
repetiré, pero tal vegada, i som el primer en reconeixer-ho, 
existeix una certa animadversió pero no profundització en 
les seves caraeterístiques. Em permetin, ido, una petita i 
curta disquisició. 

Jaume 1, al seu Estatut Possit estabilire, 23 de juliol del 
1268, va establir que elllulsme seria el convengut a l'escrip
tura de primer establiment o l'assenyalat a les posteriors 
transferenCÍes, donant plena llibertat tant al senyor com al 
quasi-propietari. Així, segons Alvaro de Santamaria, es va 
anar fixant el lll\lsme com a merce, el 33%, un quint, el 
20%, el sext, el 16,66%, el quadrigessim, el 2,50%, a esta
blir-se, a més, el costum de fer gracia entre ter<; i quart. Cri
da I'atenció - és un deIs comentaris d' Alvaro Santamaria -
que durant un lapsus de lemps de 120 anys, del 1330 al 
1450, la recaptació a Mallorca va caure de 41.922 sous a 
7.502. 

Conseqüentment, pareix que els alous han estat a la 
baixa i a l'alta durant malta d'estona, pero fou Alfons el 
Lliberal d'Aragó al seu Estatut Encara us atorgam, de 5 de 

_ gener del 1286, qui va reduir el percentatge al quinquages
sim, equivalent al 2%, que no és altra cosa que el percen
tatge regulat al Codi de Justinia quan estableix la normati
va sobre l'enfiteusi que recollf l'artícle 1644 del Codi Civil, 
sempre que no hi hagués pacte en contra. 

Aquest és el nostre fonament per sol.licitar d'aquesta 
Cambra el retorn al projecte inicial. S'ha detenír en compte 
la modificació de l'any 1985, eliminadora de les millares al 
comput del valor de la finca gravada, sempre a comptar des 
del títol de constitució, pero ¿que ha representat, al fans, 
l'eliminació de les millares? Pareix que no s'han detengut a 
pensar-ha. Simplement ha representat el retorn deis alous 
a l'inici de la seva constitució, és a dir, a considerar la im
mensa majoria de les finques rurals com a simples terrenys 
sense més valor que el rústic i aixo és així, ja que, inslituH 
l'alou sobre terrenys agrícoles rústics, la qualificació poste
rior d'urbans és estimable com a millora, la qual, segons la 
Llei del 1985, no és computable. 

Quines raons jurídiques emparen, idó, una reducció? 
Quins motius economics? Cap. Reduir elllulsme, el capital 
de redempció, és únicament una qüestió testimonial, tes ti
monialitat en contra de reducció a la qual tal vegada aquest 
Diputat que parla podria acollir-se ates que dia 4 de maig 
del 1329 el molinr Gilet Llopis va pagar en concepte de 
llui'sme sis !liures, tres sous idos diners per adquirir un 
obrador prop de Cort, aixi com Joan Girart, dia 20 de maig 
del 1337 va pagar set sous i sis diners també en concepte de 
llulsme. 

Així, ido, no faltarien raons personals a aquest Dipu
tat, pero, sincerament, aquell Gilet i aquell Girart ja ens 
cauen molt lluny, a pesar de la coincidencia deis dos llinat
ges. Jo entene que el fonament no ha de ser personal ni dis-
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crecional, sinó acceptar, assumir els costums i la tradició 
jurídica com haurien fet els antics jurats, complint i respec
tant els bons usos i costums, fins i tot diferenciant els cos
tums de les costums, segons fossin escrites o no. Aquesta és 
la for<ra, el raonament per sol.licitar el retorn al text del 
projecte. 

Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMORÓS: 

Aquest vot particular té un sentit moll semblant a l'an
terior. Per tant, em limitaré a dir que ens abstendrem per 
les mateixes raons que ha hem fet en el vot particular de 
l'article 60. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

ELSR TUELLS IJUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Como ha dicho muy bien el Sr Pascual, estamos otra 
vez en lo mismo, son derivaciones sobre el mismo tema. 
Evidentemente aquí se trataría de una cosa conceptual: que 
para obviar la supresión sin más de la figura se estan ha
ciendo retoques sobre .... , como mal menor quizá, ¿no?, pe
ro reiteramos aquí y en este momento los argumentos ante
riormente expuestos. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Sebastül Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

'. Gracies, Sr President. 

Sr Gilet, está molt bé la part histórica i documentada 
sobre els seus antecendents, imaginam, que devien venir de 
devers L'Ampurda, no?, pero és ciar que voste, amb la fór
mula que ha defensat, a part de la documentació historica, 
ha encareix. En lloc d'un 1 % del valor, voste ha situa en un 
2%; voste vol dos llui'smes idos terc,¡os en lloc d'un llulsme 
idos terc,¡os; és ben cIar que voste ha vol encarir. 

Nosaltres pensam i crec que amb molt de seny que cal 
una mica d'austeritat general. Cal procurar que les coses no 
siguin tan cares i que no hi hagi tanta especulació i, en con
seqüencia, ens pareix que ja ve bé aixÍ com ve de Ponencia i 

Comissió. Arnés, ens sorpres que el Grup POPULAR ha 
volgués defensar aquest tema a darrera hora, perque tots 
els Grups Parlamentaris ja l'havíem discutit i fet números, 
fins i tot Unió Mallorquina, cal dir-ho, la posició deIs quals 
ens pareix molt correcta en el sentil que sempre s'havien 
manifestat clarament a favor de 1'1%, que és el que real
ment importa. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. 

Jo, Sr Gilet, lament molt que Jaume 1 perdés molts de 
doblers en la recollida de !'import deis alous. Supos que ai
xo va evitar que hi hagués una altra guerra en aqueIl temps 
i no va ten ir doblers per a una altra; ho lamentam, la histo
ria s'ha modificat a a causa deis alous. 

Vosté ha justificat el manteniment del text que va en
viar el Govern en el Dret justinianeu. Em pareix molt bé, 
és una postura com una altra, hagués pogut mantenir les 
Partides o el Dret que vos te volgués, de manera que parlar 
del Dret justinianeu em pareix bé, és una referencia que en 
un debat historic es podria acceptar, pero creim que avui 
no és acceptable. Com diu el Sr Serra, nosallres entenem 
que I'únic que vol voste és encarir la redempció i nosaltres 
no anam per aquest camí, de manera que votarem en con
tra. Li volem donar l'enhorabona per les seves interven
cions historiques i, per acabar, jo demanaria al President 
que li deixas recitar "La Colcada" de Pere Alcantara Penya i 
ja tendr[em una lli0 d'historia completa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GIRART: 

Sr Nadal, aixo m'ha recordat temps passats i no de 
l'antic regim, sinó de la passada Legislatura, quan ens ente
nÍem o no ens enteníem d'una altra manera. Ara bé, també 
estic segur que en aquest moment es penedeix d'haver-me 
demanat que li reciti "La Colcada", no fas cosa que Ji ho re
citas i s'endugués una gran sorpresa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Nadal, té la paraula. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

El Sr President comanda. Al Sr President jo li demana
ria que la recitas. 

EL SR PRESIDENT: 
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Aquesta Presidencia deixa al criteri del Sr Gilet que la 
rOOti o no. 

(Rialles) 

EL SR GILET I GlRART: 

Jo comencsaria amb molt de gust, el que passa és que 
en aquest moment tenc el cap en les millares, les amitges i 
allres coses, com comprendra, pero si vol podríem fer un 
esfor~. 

EL SR PRESlDENT: 

Ho deixarem fer perque ana m un poc cur15 de cinta. 
M'han avisat de dalt i no fas cosa que no poguéssim votar. 

Passam a votar, idO, el vot particular del Grup Parla
mentari POPULAR a l'article 63. 

Sres i Srs Diputa15 que votin a favor, es volen posar 
drets. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la VotaCió: Vo15 a favor, 25. Vo15 en con
tra, 28. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

En aquest mateix article hi ha una esmena, la núm. 51, 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Ens sembla que aquesta esmena ve acceptada en el 
Dictamen. Demanaríem al Sr President que demani al LIe
trat si és am. 

EL SR PRESIDENT: 

No té constancia que sigui així, pero tot el que sigui es
talviar debat, demanarem allletrat que ha mirL 

(Pausa) 

Sr Serra, el LIetrat diu que vos te la manté. Per tant, si 
vosté sabia que s'havia acceptat, no I'havia d'haver manten
gut. Si voste la té per acceptada, la retirí. 

ELSR SERRA 1 BUSQUETS: 

En aquest cas queda retirada, sí. 

EL SR PRESlDENT: 

Moltes grades. Retirada, ido, l'esmena núm. 51, proce
deix sotmetre a votació l'article 63 tal com vé al Dictamen 
de la Comissió. 

Sres i Srs Diputa15 que votin a favor de l'article 63, es 
valen posar dre15? 

Sres 1 Srs Diputa15 que voten en contra, es volen posar 
dre15? 

Sres i Srs Diputa15 que s'abstenen, es valen posar dre15? 

Resultat de la Votació: Vo15 a favor, 33. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 25. Queda aprovat l'article 63 que 
acaba m de sotmetre a votaciÓ. 

L'article 13 compren eIs articles 64 i 65 de la Compila
ció. A l'article 64 hi ha l'esmena 46 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar aques
ta es mena té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFlLA 1 PONS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Les amitges, con és coneguda a Menorca la institució 
de la societat rural menorquina, és la fórmula contractual 
per la que es regeixen quasi un 80% de les explotacions a
grícoles i m'atreviria a afirmar que pnlcticament el 100% 
de les explotacions ramaderes de l'illa de Menorca. 

Dues són les motivacions de l'esmena del Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, que preten la supressió 
d'aquest article 64, que ja ha ocupat més d'un debat en el si 
del nostre Parlament: la indefensió deIs pagesos de Menor
ca que opten pel sistema contractual de la societat rural 
menorquina i als que afecta plenament aquest article 64 de 
la Compilació i la no adequació d'aquesta figura a les exi
gencies de l'agricultura del futur i d'aquest mateix present 
quan eIs problemes del sector agrari i la política que s'ha 
d'impulsar esta n absolutament condiciona15 pel fet que for
mam part a to15 els efectes d'aquesta Europa comunitaria 
que dedica una gran part del seu esfor<; a l'agricultura. 

Indefensió, perque el manteniment en la seva actual 
redacció de l'article 64 deixa sense aplicació a l'illa de Me
norca els beneficis d'una LIei d'Arrendamen15 Rústics que 
conté els textos d'un caire progressista ¡social indubtables. 
Una lIei, aquesta d'Arrendamen15 Rústics, que és tu'itiva, 
proteccionista del parcer i de l'arrendatari i que el Dret fo
ral no permet aplicar aIs pagesos de Menorca. Entenem 
que aquesta és la motivació del darrer paragraf de l'article 
64, quan remet com única font interpretativa aIs usos i cos
tums. Resulta curiós aquest final amb aquesta exclusivitat 
que talla el sistema de fon15 aplicables en el cas menorquf i 
que de fet, a través de l'aplicació exclusiva deIs usos i cos
tums en tot al10 que no preveu un article d'un contingut 
tan escls, que soIs fa referencia a la representació conjunta, 
a la no extinció en cas de mort i no fa aplicable - en el cas 
de Menorca i la societat rural menorquina - la legislació 
d'arrendamen15 vigent en tot I'Estat Espanyol. 

No deixa de ser curiós si es compara amb la Compila
ció de Galicia de l'any 1963 i la de Catalunya de l'any 1960, 
que si bé recullen aquestes especialitats d'amitges propies, 
tenen cura de dir que en quaIsevol cas el parcer gaudira 
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deis drets que la Llei d'Arrendaments dóna a l'arrendatari. 

Quan es fa la Compilació del Dret Civil de Balears, on 
existeixen usos i costums propis, ja hi ha a Espanya i a tot 
Europa una legislació de caire més social, proteccionista de 
I'amitger o arrendatari, peró realment és d'a<;ü que es vol 
fugir quan es manté aquesta exclusivitat de la qual parlava i 
aixf ho consideren alguns autors com Agustín Mora Serra
no, que entenen que el que es pretén realment - i així ho 
afirmen en els seus tractats - és la no aplicació a l'illa de 
Menorca i aIs pagesos subjectes a aquest Dret foral de la 
Llei d'Arrendaments. 

Aquesta contradicció, per tant, entre la llei general i la 
foral du com a conseqMncia que no s'apliqui supletória
ment aquella, la Llei d'Arrendaments, en tallar el sistema 
de fonts i remetre'ns únicament a aquests usos i costums, 
uns usos i costums que són diferents a Maó i a Ciutadella i 
van canviat a llarg deis temps fent dificilíssima la seva in
terpretació; uns usos i costurns que utilitzats com a única 
font fan impossible la aplicació de la major part del TItol II 
de l'actual Llei d'Arrendaments Rústics i que fan referencia 
a la forma del contracte, article 107, la seva duració, article 
109, drets i obligacions de les parts, article 111, extinció del 
contracte, article 117, formes d'accés a la propietat, article 
118, i conversió de la parceria en arrendament, article 119. 

Aixf, Sres i Srs Diputats, no és d'aplicació el dret de re
tracte, que permetria al pages adquirir la finca pel mateix 
preu pel qual el propietAri declara haver-Ia venuda, ni és 
d'aplicació el dret del pages a canviar aparceria per arren
dament i que exerceixi anys més a la finca quan se'¡ vol 
treure i altres drets afavoridors del parcer, deis quals queda 
fora el nostre pages per l'aplicació d'aquesta llei foral, ja 
que a la mateixa Disposició Addicional Primera de la Llei 
d'Arrendaments es significa que seran d'aplicació preferent 
els Drets forals o civils quan aquests existeixin. 

Mantenir els pagesos de l'illa de Menorca que opten 
pel sistema d'amitges fora deis beneficis que tenen a altres 
zones és injust, i és deure del legislador corregir aquestes 
situacions. Un 80% de les explotacions agrAries de l'illa de 
Menorca, ho hem de tornar a recordar, gaudeixen d'aquest 
estrany privilegi que avui el nostre Parlament ha de decidir 
mantenir, suprimir o canviar. 

Sres i Srs Diputats, el nostre Grup vol posar l'emfasi 
no en el debat si es perd o es manté una figura tradicional, 
sinó en el fet que aquesta, que en un moment determinat 
va poder ser adequada i complir una funció social, avui és 
absolutament desfasada i es converteix en un obstacle per a 
la necessAria reconversió del sector agrari, una reconversió 
que entre altres qüestions - n'hem parlat moltes vegades en 
aquesta Cambra - passa per la transformació del pages en 
empresari modern i en fer-lo participar deIs processos de 
transformació i comercialització. 

¿Es possible aquesta reconversió quan la condició d'a
questa fórmula contractual impedeix - o dificulta, almenys -
la garantia de la permanencia del pages a la finca explota
da? ¿Es possible, quan la representació de I'explotació és 
compartida amb un propietari que no viu d'aquesta i per 

tant no necessita vitalment que sigui més rendible, i que 
moltes vegades, quan el pagés necessita prendre decissions 
empresariaIs amb urgencia, ni tan sois no viu a Menorca? 
¿Com potenciam que el pages s'associ'i amb altres per em
prendre projectes en comú, si l'espasa de Damocles que 
permet al senyor desdir elUoc per Sant Joan i que el pages 
hagi de sortir per Tots Sants el desincentiva de forma cons
tant? ¿Com potenciam que el pages s'arrisqui a invertir en 
instal.lacions que alleugerin la seva feina - per fer format
geries en comú, per exemple - si el pages no sap si l'any que 
ve serA encara alUoc i, per tant, quina rendibilitat treurA, si 
no ecünomica, sí almanco deIs maldecaps que representa 
una inversió d'aquest tipus? El propietari, que ho podria 
fer, no té el problema de munyir i de formatjar cada vespre 
tant si és Nadal com si és Cap d'Any o Pasqua. 

L'Europa ComunitAria, Sres i Srs Diputats, destina 
una important quantitat del seu pressupost a promoure re
formes estructurals a les explotacions, amb 1'0bjectiu ciar 
de mantenir I'activitat agrAria a través deis ajusts que han 
de beneficiar l'agricultor a titol principal, és a dir, a aquell 
qui té com a font principal d'ingressos les rendes agrAries. 
Dimecres i dijous passat, el Conseller d'Agricultura Sr Mo
rey reconeixia les dificultats en alguns casos i la vertadera 
impossibilitat en altres deis agricultors menorquins per 
acollir-se a aquests ajusts importantfssims que poc a poc - i 
aixó és claríssim, és aixf de cert - acabaran essent les úni
ques vies que tindran els agricultors de I'Estat Espanyol per 
poder rebre aquests ajuts deis fons comuniaris.' -

La filosofia comunitAria no entén certament aquestes 
peculiaritats forals que contradiuen obertament els contin
guts de les Ueis que regulen els arrendaments rústics a tot 
Europa. El beneficiari deis ajuts de la CEE és el pages, no 
és el propietari, i ni eIs governants més conservadors han 
pretes el contrari a tot Europa, pero aquest pages ha de 
complir una shie de requisits que aquí no podem garantir 
o que la majoria de pagesos no poden garantir pel fet de 
mantenir una figura foral que remet a uns usos i costums 
que permeten l'existencia de contractes verbals, fixen en un 
any la duració mínima deIs contractes, comparteixen la ti
tularitat entre pages i propietari i neguen al pages el dret 
de retracte en cas de venda total o parcial de la finca i la 
conversió en arrendament, com succeeix a altres zones on 
aquest Dret foral no és en vigor. 

L'objectiu de la política agrAria manifestada per la ma
teixa ConseUeria d'Agricultura - i em sap greu que el Con
seller avui no sigui aquí - de formar empresaris i la d'incen
tivar la participació del pages en aquests processos de 
transformació i comercialització és dificilment compatible 
amb l'existencia d'aquesta figura foral, que possiblement en 
altres moments va complir una funció social prou impor
tan1. 

Sres i Srs Diputats, la mitjana d'edat deIs nos tres page
sos - quasi un 60% són majors de 55 anys - , les dificultats 
amb que es troben a I'hora de col.locar els seus productes, 
ja sigui carn o llet; la feblesa organitzativa del sector i la 
constant caiguda de la renda agraria exigeixen canvis, can
vis que consonin amb la política impulsada des de la Co
munitat Económica Europea. Les formes contractuals, ar-
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caiques, com aquesta, no contribueixen en absolut a aques
ta necessaria adaptació als nous temps que vivim. 

Quin atractiu oferim als joves per incorporar-se a l'a
gricultura? Saber que no podran tenir la garantia de quedar 
més d'un any a la finca? ¿Saber que no podran prendre les 
decisions que ha de prendre un empresari modern, amb 1'a
gilitat necessaria per no perdre oportunitats, perque la co
titularitat els obliga a compartir aquesta presa de decisions 
amb un senyor que moltes vegades ni viu a Menorca i que 
en cap cas no viu de la treta d'aquella finca, mentre que eUs 
s'hi juguen constantment el seu menjar? ¿Saber que troba
ran moltes més dificultats que els altres pagesos d'accedir a 
aquests ajuts i subvencions, perque a Europa no saben d'a
questes figures forals que ens retrotreuen a situacions ja 
passades? ¿Saber que els altres pagesos, arrendataris o par
cers de fora de l'ambit d'aquesta figura foral tenen uns 
drets que eUs no poden tenir, perque els aspectes més pro
gressistes de la LIei d'Arrendaments no són d'aplicació pel 
fet de ser parcers menorquins i pel fet que la majoria previ
sible deis i!.lustres Diputats d'aquesta Cambra considerin 
que és més positiu mantenir aquesta figura i ara eUs han de 
sofrir les conseqüencies? 

El dia 20 de juny de 1'any de l'any 1990, els pagesos de 
1'illa de Menorca quedaran dins o fora de l'ambit d'aplica
ció deIs aspectes més avanr;ats d'una Llei d'Arrendaments 
que va ser saludada com a progressista a partir del vot emes 
en consciencia per tots els Il.lustres Diputats d'aquesta 
Cambra. La setmana passada el Conseller d' Agricultura; 
davant les preguntes que li vaig formular per intentar de
mostrar un cúmul de desavanttges d'aquets usos i costums, 
feia contínues referencies a la voluntarietat del pages, que 
es podia regir o no per la societat rural menorquina. De 
que es lliure, el pages? De si han de cultivar les seves terres 
o arrendar-les? Cap d'eIls no té terres. D'arrendar una fin
ca o anar a mitges? Cap propietari, cap, no s'avé a arrendar 
les terres si les pot tenir a mitges i molt manco si l'amitger 
no té el dret de retracte o de passar de parcer a arrendatari 
com tenen a altres zones, o si el propietari no ha fer més 
que desdir la finca per Sant Joan, perque el pagés hagi de 
partir per Tots Sants sense més problemes per al propietari. 

Les finques a Menorca no es llaguen, Sres i Srs Dipu
tats, almanco als pagesos i pel que fa al sistema de les amit
ges, el pages no té dret a triar si vol acollir-se a un sistema 
d'amitges - sinonim de parceria, no ha oblidem - al que si
gui aplicable la LIei generala a triar ser regit pel Dret fo
ral. Aquest,Dret és prioritari en la seva aplicació i fa inapli
cables - i perdonin la redundancia - els preceptes de l'altre. 
On és aq uesta llibertat? 

Sres i Srs Diputats, la decisió de mantenir situacions 
de privilegi que sempre duen aparellades situacions d'inde
fensió o apostar, en canvi, per un tutur diferent és el que 
anam a votar avui, i avui no decideix el pages, com es va dir 
aquí la setmana passada: decidirem tots nosaltres, esper 
que en consciencia. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Avui venim a discutir, a aprovar o no aprovar, més ben 
dit: a no aprovar una esmena que presenta un Grup. He dit 
a no aprovar, perque la votació, tal com ho veig, no sera fa
vorable, facen el que facem. 

La realitat és que el tema no és gens senzill i mentiría 
si no digués que rp'ha tret moltes hores de son i que m'ha 
donat moltes hores de feina. Feina, perque avui és un cosa 
molt discutida i perque certament és una deis casos que no
saltres hem vist amb més pros i contres deis que en principi 
havíem imaginat. En principi, vull recordar que en Ponen
cia vam votar justament que aquesta societat menorquina 
tal com estava muntada fas dissolta. Va ser després, en Co
missió, a través deis estudis deis diferents lIetrats, on enca
ra no varem veure prou clar que hav[em de fer i aquell dia 
no varem valer votar, si bé és veritat que una cosa que ja -
s'havia rebutjat va ser recuperada gracies al vot d'un altre 
grup polític que tots sabem. 

Jo voldria fer una analisi de pros i contres. Mai del 
món no pot ser veritat el que !legim en alguns escrits de la 
premsa que són una esp~cie d'acudit, quan ens diuen defen
sors de la part empresarial, que diuen "mai no ha existit 1'a
fany de lucre per part deIs propietaris". Només ho die com 
un acudit, perque pot ser que hi hagi un cas extrem, pero 
no hi ha cap propietari que no tenguí afany de lucre amb 
una propietat d'aquest tipus i indiscutiblemenl hi té dret. 

Ara bé, la realitat és que les amitges són practicament 
imposades, no és ver que no siguin imposades, al fons s'han 
anat imposant al!larg del temps que fa que van funcionant. 
La seva utilitat també és molt dubtosa, hem de reconeixer 
que no és gens clar que siguin necessaries, almanco tal com 
va sortir. Aquesta !lei, que indiscutiblement té més de cent 
anys, va néixer, al meu entendre, en una forma feudal de 
servilisme per al poble pages, servilisme que en alguns ca
sos va arribar a punts extrems que no tenim per que recor
dar, pero la veritat és que el tema també ha evolucionat, 
que hi ha hagut una evolució, una evolució que no dic que 
sigui per part de la propietat, sinó que l'ha produida l'ofer
ta i la demanda. 

Es indiscutible que dia a dia el pages ha anat aconse
guint algunes millores i que s'han anat canviant els usos i 
costums, no perque ha volguessin els propietaris, tret d'al
guns casos rars que el propietari ha cedit per no perdre un 
bon pages. Ha estat l'oferta i la demanda que ha regulat el 
tema més que res, no la voluntat de les parts, sinó el mercat 
aben que tenim avui en tot tipus d'afer on hi hagi oferta i 
demanda. 

L'evolució d'aquesta !leí és saber si anira bé o no que 
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la retirem. Si la treim, automaticament ens dura al que deia 
el Sr Orfila fa un moment: que ens puguem acollir a la Llei 
d'Arrendaments Rústics com la resta d'Espanya. L'analisi 
que haunem de fer seriosament, sense cap mena de simula
ció, és veure on ens duria a0. Li die amb tota sinceritat, Sr 
Orfila, que he estat molt preocupat pel que feiem i per on 
aninem a parar amb aquesta decisió d'avui. 

Ens duria exactament a que? Imaginem que vertadera
ment donam al pages la possibilitat d'aconseguir la propie
tat al preu que es declara, tal com vos te ha dit, i ja el tenim 
propietari. El fet que en sigui propietari ¿ens garantitza 
que aquelI camp continuara essent un camp de producció 
agraria o rústica? Ens ha garantitza? Avui sabern molt bé 
quin és el problema de Menorca, sabem que hi ha unes 
ofertes increibles de preu pel que fa als terrenys, sabem que 
ja no es parla mai de rústica o de pagesia, que avui ja no
més parlam de terrenys per a possibles urbanitzacions, 
aquesta és la realitat. 

Qui impedin\ que vagin desapareixent els terrenys cul
tivables per fer-hi urbanitzacions? Qui ens garantiza que el 
pages, quan sigui propietari, quan ho hagi aconseguit pa
gant un preu indiscutiblement barat, no transformi la pro
pietat o la pugui vendre? L'arrendatari, l'arrendatari per sis 
anys que diu voste, ¿qui ens garantitza que quan tengui 
aquell arrendament no vindra el mateix senyor que havia 
dit abans, no un especulador, senzillament un negociant 
que vol aquell terreny per explotar-lo d'una forma diferent 
i va al pages que té el contracte per sis anys i li diu: "Escol
ti, jo compro aquest lloc al propietari, el propietari té un 
rendiment molt dolent, voste sap que el rendiment pel ca
pital seria mínimo i, a més deIs 6 o 7 milions que el pages 
podria guanyar durant aquells sis anys, n'hi dóna 10 o 12. 
Qui garantitza que tot a0. no passara? Creguin que aquest 
tema també s'hauria de determinar i que no és facilla cre
en~ que el pages ha de viure d'a0 i prou, ja que no seria 
el primer pages que hauria comprat terrenys i que els ha 
venut per fer cases. Per desgracia, no seria el primer ni el 
darrer. 

Ara bé, no podem fer d'a0 una norma general ni afir
mar que sigui així. El que jo die és que el gran temor que jo 
tenc és que amb tota seguretat, si arribéssim a regimos per 
aquesta Llei d'Arrendaments Rústics, amb la poca rendibi
litat que tindria el capital invertit per la propietat és molt 
possible que el que faria seria deixar totalment buida aque
lla finca. El que voste vol donar com a crea ció de riquesa 
del camp podria produir vertaderament la ruIna total del 
camp menorquí, és un temor que també tenim. 

Amb tot a0 hauríem d'anar a parar a preguntar-nos 
quina és la gran solució. No hi ha grans solucions en aquest 
cas, almanco jo no l'he trobada, sincerament no l'hem tro
bada. Hi ha la solució de dir: hi ha l'oferta i la demanda, no 
és ver que jo vulgui fer altres contractes; també és veritat 
que el qui tengui aquest tipus de contracte l'aguantara 
mentre pugui, pero també falta que el pages hi consenti, tal 
vegada llavors ja no trobara el pages per mantenir aquest 
sistema i haurA de parar al pages que digui: Escolti, voste 
és bo, li pago una part, firmam un contracte amb una fór
mula diferent, i a0 pot ser i és la llei de l'oferta i la deman-

da que per sort o per desgracia avui tenim en aquest món. 

No és el que m'agrada a mi, no és el meu sentiment in
terior, insisteixo en les reminiscencies feudals d'aquest te
ma. Només per a0, pel record d'aquell temps passat, ja 
valdria la pena donar-los més facilitats, pero el món va can
viant i les coses d'abans no són iguals que les d'avui. 

La voluntat d'aquest Parlament seria suficient per aju
dar molt a la pagesia menorquina. La veritat és que en cer
tes ocasions ja he intentat anar-la millorant en els pressu
pastos i cree que des d'aquí podem fer moltes coses per afa
vorir aquesta pagesia, que ho necessita i que també ha ne
cessitam tots nasal tres fins i tot com a sistema economic 
amb una certa for~ recolzada en l'economia global. Moltes 
vegades he dit que no hem de mirar només l'economia tu
rística, també hi ha d'haver la industrial i la de la pagesia, 
per que no?, i si ens costa un sacrifici economic d'unes bai
xes o altes per trasllats, ¿per que no hem de fer? 

Avui em seria relativament oomode - vist, com de cos
tum, que falta un Diputat del CDS - votar a favor, perque 
seria la forma de sortir-ne i d'expressar els meus senti
ments. Votar a favor del que voste demana seria la fórmula 
més oberta deIs meus sentiments, li ho die, Sr Orfila, peró 
he de ser prou seriós, crec que el Parlament així ha recla
ma, per no votar a favor ni en contra. També vull recordar 
que el fet d'haver ºut aquí altra vega da aquesta part d'a
questa no és ..... 

GrAdes, Srs Diputats. GrAdes, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Una de les coses que ha dit el Sr Orfila en la presenta
ció de l'esmena és que l'article 64 té un contengut escas i 
aixó ha ha dit en sentit pejoratiu, en sentit negatiu. Idó bé, 
nosaltres pensam que precisament una de les coses positi
ves de l'article 64 és que tengui un contengut escaso L'arti
cle 64, que tracta de la societat rural menorquina, l'única 
institució peculiar del Dret foral menorquí, té una normati
va marc; realment el contengut del que.és la societat rural 
menorquina no ha estableix aquest article, sinó els pactes 
que es fan entre el propietari i el pages i, si no n'han fet, en 
usos i costums que esmenta precisament l'article 64. 

Aixó vol dir que l'aplicació d'aquest article dóna una 
gran flexibilitat i, per tant, que a110 que s'estableixi en el 
contracte entenem que, per una part, és pot adequar a les 
exigencies del temps que es viu i jo pens que, malgrat les 
dificultats que hi hagi, també pot fer que la integració d'Es
panya al Mercat Comú, a la Comunitat Económica Euro
pea, sigui possible amb una adequació deIs pactes de la ins
titució Societat Rural Menorquina 
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En qualsevol cas, jo vull tomar al que he dit en el cas 
deIs alous. Aquí ens duen l'amputació, la mutilació d'una 
institució del Dret Foral, no ens duen la reforma d'una ins
titució, no ens duen la posada al dia d'aquesta institució, 
eflS duen senzillament la supressió radical, absoluta i nosal
tres pensam, com hem dit en el cas deIs alous i com direm 
sempre en el de qualsevol institució del Dret Foral, que no
saltres estam a favor de la posada al dia i en contra de 
la desaparició de les institucions. El Codi Civil és pIe d'insi
titucions que no s'apliquen o que s'apliquen poc; és pIe 
d'institucions historiques que no s'han llevat del Codi Civil, 
i aixo que duim vuit anys de Govern Socialista. 

Llavors, per una altra banda, aquí s'ha d'insistir que 
ens trobam, en primer lloc, amb un contracte de tipus so
cietari i no d'arrendaments. Aqui no parlam d'arrenda
ments, sinó d'un contracte que s'ubica dins el Dret societa
ri. Que passaria si es suprimís? Que hi hauria una obligació 
absoluta d'una contractació a través de la Llei d'Arrenda
ments Rústics? Un il.lustre jurista, el Sr Coll Carreras, en 
un article que ha publicat fa poc un diari d'aquesta Comu
nitat Autonoma, diu que no s'aconseguiria res, que els pro
pietaris podrien optar una altra vegada per una Llei d'Ar
rendaments, a la qual poden optar actualment, o bé - diu 
textualment - que el qui volgués concertar l'explotació amb 
un cultivador, tal com passa actualment, podria continuar 
fent -ho com fins ara, sense incidencies de la Llei General 
sobre Arrendaments RústÍcs. Avui és possible, per exem
pIe, explotar una finca a través d'una comunitat de béns. Si 
és possible, que guanyaríem? 

1 després, la darrera reflexió: Hem mesurat bé les con
seqüencies que pugui tenir la supressió de la institució? 
S'ha calculat que tot aixo funcionara bé? Hi ha una garan
tía que no s'abandonara el camp? Tot aixo són incügnites 
que pesen i no hi ha una resposta. Per totes aquestes raons 
i repetint que nosaltres sempre som partidaris de la posada 
al dia de les institucions, cosa que no s'ha dut a aquest Par
lament en el cas de la societat rural menorquina i que no
saltres estam disposats a estudiar si es du, estam en contra 
de la mutilació, en aquest cas de la supressió d'aquesta ins
titució i a posta volarem en contra. 

EL SR PRESIDENT:, 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS r JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

El texto vigente ha experimentado una modificación 
mínima e imprescindible de adecuación constitucional, 
puesto que el texto del proyecto es prácticamente el mismo 
que el actualmente vigente con la supresión de un cultiva
dor cabeza de familia, cuyo término se suprime, y en cuanto 
a que el cultivador asume la gestión, no la representación. 

¿Por qué comento esto? Porque tanto los ponentes 
tecnicos como los políticos quizá aquí habremos d'entonar 
un poco el mea culpa en el sentido que tal vez no se ha hec-

-

ha un estudio en profundidad, una adecuación o una actua
lización, una puesta al día de esta figura jurídica, como 
apuntaba el Sr Pascual y que aún estamos a tiempo - no 
hoy, tristemente - de llevar a cabo. Por lo que es presumi
ble que ocurra en la votación, yo apuntarla la posibilidad, si 
se me permite, de que en un momento dado, en un futuro 
quizá próximo podamos establecer un proyecto o una pro
posición de ley de modificación de este artículo, que parece 
ser que, quede como quede, el texto vigente o la supresión 
del mismo, no sera del agrado de ninguno de nosotros. 
Quizá se imponga efectivamente, como digo, un Proyecto 
de Ley o una proposición de ley de modificación de este ar
tículo para adecuarlo a los tiempos presentes. 

En Ponencia había efectivamente una enmienda del 
Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES que pedía la 
supresión de este artículo. Se han expuesto abundantes y 
razonados argum6ntos en su defensa que compartimos en 
buena medida. Aparte de la batería de preguntas - permí
tanme la expresión - de historias pasadas como prolegóme
no a la actuación de hoy, efectivamente los argumentos ex
puestos son en buena medida convincentes, razonados. 
Ciertamente parece ser que esta figura, en la redacción ac-
tual del texto, es anacrónica; no se ajusta a la agricultura 
del futuro, y no sólo a la agricultura del futuro, sino incluso 
a lo actualmente vigente en la Europa comunitaria y que 
produce argumentos y motivos que se han expuesto por el 
Grupo proponente de la enmienda: una indefensión, una 
adecuación a la agricultura del futuro; se ha hablado de la 
contradicción de la figura jurídica del texto con la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, vulgarmente dicha "de enreda
mientas urbanos" o bien rústicos, en este caso rústicos, por 
ser una ley francamente un tanto enrevesada en muchos as
pectos, igual que la de Arrendamientos Urbanos; las con
tradicciones al respecto con los usos y costumbres y la de
negación de los arrendamientos rústicos. 

Todo esto ha sido expuesto de una forma clara, con
vincente, contundente, con cierto énfasis. Yo le quiero de
cir sencillamente que he entendido su argumentación e in
sisto que la compartimos en buena medida, aunque por 
otra parte se nos podra decir que como es un figura de de
recho voluntario, no necesario - quizá sean los argumentos 
que se ... posteriormente - no tiene por qué defenderse una 
supresión de algo que al fin y al cabo es optativo, que no se 
impone a nadie. Esos argumentos exactamente jurídicos 
también pueden ser en cierta medida válidos, pero eviden
temente hay otros argumentos de otro tipo, de carácter po
lítico, social, económico, etc., que aconsejan, por encima de 
esta argumentación estrictamente jurídica y además apa
rentemente sólida, pero no realmente sólida, que defiendan 
esa figura de derecho voluntario. Hay otros argumentos po
líticos, económicos y sociales, como digo, que abundan y 
justifican sobradamente la supresión de esta figura. 

Yo he entendido su intervención. La del Sr Ricci, fran
camente - me lo va a permitir el mismo y perdone la alu
sión directa - no la he acabado de entender. He hecho un 
esfuerzo enorme para entenderle; no le he entendido, Sr 
Ricci. Recuerdo perfectamente que en Ponencia el Grupo 
proponente hablaba precisamente de la supresión de esa fi
gura y que un día, con motivo de un dictamen ° de un in-
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fonne de la Unió de Pagesos de Menorca, que pedía la su
presión, usted llegó a Ponencia - donde había incluso un 
dictamen inicial que tuvo que ser modificado - y con énfa
sis, si se me permite, con vehemencia, se hizo usted porta
voz y padre de la propia enmienda, pidiendo la supresión 
de esa figura jurídica porque debía ser asL 

Yo recuerdo que le pregunté en Ponencia si usted ha
bía estudiado con profundidad y detenidamente el tema, ya 
que usted vive en Menorca y conoce perfectamente el lugar 
y los pros y los contras, y me dijo que sí. Entonces, tanto 
fué el énfasis que usted puso que nadie se atrevió a contra
decirle. El Grupo POPULAR, en la persona del Sr Gilet, y 
el Grupo de UNIÓ MALLORQUINA, en la persona del 
Sr Pascual, no le contradijeron; se abstuvieron, sencilla
mente. Después, el Sr Gilet dijo que había sido quizá una 
alegría por parte de su Grupo, que corrigió de inmediato 
en la Comisión, o personalmente - corrijo, valga la expre
sión, no de su Grupo, sino personalmente del Sr Gilet -
que en aquel momento, por lo que fuera, tuvo un lapsus, 
no le supo contradecir a usted y después se hizo responsa
ble de aquel lapsus y corrigió en Comisión tal error, como 
él lo calificó. 

En Comisión, Sr Ricci, hablamos de Menorca durante 
una hora todos menos usted. Usted era ponente del tema, 
usted se abstuvo de todo comentario e incluso en la vota
ción; durante la votación usted se ausentó de la Comisión y 
francamente nos dejó a todos sumidos en un mar de dudas. -
Usted había sido el padre de la criatura de esa supresión, 
insisto, y ahora nos argumenta una cosa, yo tenía una sos
pecha muy infundada, peró me acaba de confirmar que us
ted no vota en funciÓn de sus ideas, sino en función del 
quorum que hay presente en la sala. Usted vota en función 
de números, Sr Ricci, no en función de ideas. Como el te
ma del Sr Quetglas. No está presente y usted dice: no im
porta mi voto porque falta uno o sobra uno, pero usted vo
ta en función de esos números, Sr Ricci, 10 acaba de decir 
textualmente. Pedirá usted por qué está el Sr Quetglas en 
Madrid. Está en Madrid defendiendo una enmienda que, de 
aprobarse, puede suponer una inversión de más de 2.000 
millones para las Islas Baleares y de esto es conocedor el Sr 
Cañellas y si usted me lo permito - y no vaya decir más que 
la confidencia, no la fuente -, el Sr Quetglas no está aquí 
presente porque hubiese tenido que hacer un esfuezo casi 
de ubicuidad para estar presente en Madrid y aquí, haber 
tomado un avión a primeras horas de esta tarde a riesgo in
cluso de no llegar a tiempo de la votación porque estába
mos plenamente convencidos de que con su presencia o sin 
ella usted no cambiaría las cosas, pero para decirnos que 
no está el Sr Quetglas, que por cierto no está en un precio
so viaje de placer por el Caribe, no lo crea, prescinda usted 
de ello, vote según su convicción, vote según su ética, según 
su moral, pero no diga usted que vota o no vota porque el 
Sr Quetglas no está aquí. 

Es usted quien esta vez, como otras muchas, nos ha su
mido en este mar de confusiones. Francamente, el Parla
mento es algo mucho más serio y siento tenerle que hablar 
por primera vez así, de una forma tan clara, tan contunden
te y, si usted quiere, tan particular, pero lo siento, tengo 
que hacerlo así porque no puedo evitarlo y le ruego que me 

disculpe si en algo le he ofendido. No he tratado de ofen
derle, le estoy hablando en términos estrictamente positi
vos. Si cree usted que en ello hay alguna ofensa personal, le 
ruego de antemano que me disculpe. 

Acabo mi intervención diciendo: Bien, se aprobará una 
cosa u otra, vote usted lo que deba votar y prescinda de lo 
demás. Si efectivamente no se vota la supresión de este ar
tículo, quizá, insisto, habrá de entonarse el Mea culpa por 
parte al menos de este ponente y quizá, con el tiempo, po
damos presentar un Proyecto de Ley, si el Gobierno lo con
sidera conveniente, o una proposición de ley de los Grupos 
Parlamentarios para poder modificar en definitiva el artícu
lo que actualmente, si se aprueba, será francamente deplo
rable. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci. Té la paraula per al.lusions, logicament. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies Sr. President. 

Sr Tuells, jo tampoc no el vull molestar, pero voste vo
ta i fa sense saber el que fa. Justament en Ponencia voste va 
deixar que es recuperés aquesta part de la llei, va ser voste 
amb la seva ignorancia, perque no sabia res i resulta que va 
votar que es recuperés la Llei de l'any 60. Quan jo vaig de
fensar ac;o en Ponencia, indiscutiblement, ha he dit abans, 
amb tot el meu sentiment vaig valer eludir una cosa que 
també he dit abans que trobava a faltar: que havia servit 
fins i tot quasi d'esclavitud en molts casos. 

També és veritat que com a parlamentaris ens veim 
obligats a fer un estudi profund del que representaria 
aquest tema, a diferencia de voste que sense fer un estudi 
profund va votar amb jo a Ponencia i a Comissió es va per
metre el luxe de deixar que el Grup Parlamentari POPU
LAR recobrés aquesta pan de la llei. Ac;o vertaderament és 
incapacitat, perdoni que li ha digui, és votar sense un co
neixement puntual, i avui jo no he dit que no vot perque el 
Sr Quetglas no sigui aquí, he dit que em seria molt cOmode 
votar a favor del que demana el Sr Orfila, pero que no seria 
correcte, perque la nostra analisi ha dit que ens havíem 
d'abstenir. 

A pesar del que voste diu, jo no ten e res contra el Sr 
Quetglas. Hi h~ una diferencia enorme entre mil milions i 
la possibilitat d;aquesta llei, Sr Tuells. Voste i alguns parla
mentaris d'aquesta Cambra haurien de saber el que costa 
políticament i económicament. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tancar aquesta especie de debat privat, té la parau
la el Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS IJUAN: 
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Gracias, Sr Presidente. 

Mire, Sr Ricci, jo he entonado el Mea culpa. Dije que 
en Ponencia le apoyé porque usted vino a solicitar con ve
hemencia la supresión radical de esta figura con motivo del 
escrito de la Unió de Pagesos. Nadie se atrevió a contrade
cirle, ha quedado claro; incluso se tuvo que redactar un se
gundo informe de Ponencia. Yo le pregunté: ¿Lo has estu
diado? - en Ponencia nos tuteábamos -, y usted dijo: Sí, hay 
que hacerlo así. Entonces, como yo entendí que era una co
sa que usted había estudiado detenidamente, quise apoyar
le sin más razonamientos. Efectivamente, en la Comisión, 
quizá yo cometí el error de abstenerme, insisto que he en
tonado el Mea culpa, pero le pregunté a usted, que en Co
misión estaba sentado a mi lado, si iba a intervenir. Todos 
los ponentes menos usted estuvimos hablando de Menorca: 
mallorquines , ibicencos - si me permite asumir la represen
tación de las Pitiusas - de unas tendencias y de otras, de de
recha, de centro, de izquierda, nacionalistas , regionalis tas, 
todos menos usted. Usted no intervino durante la hora y 
pico que estuvimos hablando de este te ma, no intervino y 
además se ausentó y no votó. Esa postura, francamente, pa
ra mi es incalificable .. . 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Tuells, vagi a justificar les al.lusions ... 

ELSR TUELLS 1 JUAN: 

Entonces, efectivamente, lo que yo hice fué abstener
me en aquel momento, porque me dejó usted confuso, sen
cillamente, se lo aseguro, y efectivamente me equivoqué 
una vez más al confiar en usted. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Martín Peregrín. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRfN: 

Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Dicen las crónicas parlamentarias de principios de si
glo que cuando se discutía en el Parlamento Español de 
aquel entonces la jornada laboral, algunos Grupos que se 
oponían a su reducción argumentaban o basaban su oposi
ción en que probablemente aquello supondría que los tra
bajadores tendrían mucho más tiempo para el ocio y que al 
tener más tiempo para el ocio seguramente tendrían mas 
hijos y, al tener más hijos, seguramente serían más pobres. 
Ahora, muy cerca del siglo XXI, algunos hablan de que nos 
encontramos ante instituciones históricas que todavía tie
nen un fundamento , que hay que apoyarlas fundamental
mente por su condición de históricas y no sé cuantas cosas 
más. 

Decía el Sr Gilet que don José Meliá hablaba de Dere
cho Foral anacrónico. No recuerdo haber leído esto al Sr 
Meliá, pero es probable que lo haya dicho y creo que hay 
que situar esa frase en un contexto en el que hay que darle 

-

un sentido histórico. Yo creo que muchas cosas del Dere
cho Foral, cualesquiera que sean, son anacrónicas, es decir, 
que están fuera del tiempo. También en el Código Civil hay 
muchas cosas que son anacrónicas y no porque sean Dere
cho Civil común se tienen que mantener. Hay que supri
mirlas, hay que eliminarl~, no tienen sentido jurídico ni 
sentido social. 

Nosotros, el Grupo SOCIALISTA, que en prinCIpIO 
no se había opuesto a la permanencia de la sociedad rural 
menorquina, después de un periodo de reflexión y de escu
char todos los argumentos a favor y en contra de esta figura 
jurídica, conocidas todas las aportaciones doctrinales, co
nocidas todas las opiniones que se han dado en un sentido 
y en otro y que respetamos absolutamente, conocidos los 
trabajos que se han llevado a cabo sobre esta cuestión y co
nocida la realidad, social de esta figura enmarcada en un 
contexto de Baleares, en un contexto español y en un con
texto e uropeo, hemos llegado a la conclusión reflexiva y no 
impulsiva de que el mantenimiento de esta figura no tiene 
sentido jurídico, no tiene sentido social, no tiene ni siquie
ra sentido económico. 

No vaya redundar en los argumentos del Sr Orfila, 
que subscribimos total y absolutamente. Lo único que quie
ro decir es que a través de la supresión de esta figura, el 
Parlamento de Baleares va a promover e incentivar una 
nueva dinámica dentro de las relaci0l!es agrícolas en el 
campo menorquín. La supresiÓn, para nosotros, no es un 
capricho y no es un atentado a la autonomía de las partes. 
Las personas de esta Cámara que puedan tener conoci
mientos más o menos profesionales del Derecho deben sa
ber y saben, estoy seguro, que el principio de autonomía de 
la voluntad hoy en día está sometido a una serie de limita
ciones que cada día se van produciendo de una manera más 
concreta y específica. 

El Tribunal Supremo, en una sentencia del año 1946 -
no estamos hablando de la etapa postconstitucional, sino 
de una época bastante dura - decía 10 siguiente: "La evolu
ción jurídica camina decididamente hacia una infiltración 
cada vez mayor de elementos éticos y sociales de tono im
perativo que de modo en general absoluto disciplinan las 
relaciones de derecho privado, imprimiéndolas carácter pú
blico a expensas del principio de la autonomía de la volun
tad, que de esta suerte va perdiendo volumen en su clásica 
y amplia esfera de acción". ¿Cual es el desarrollo de esta 
doctrina del Tribunal Supremo? Incluso con anterioridad, 
con las limitaciones que se contienen en los Códigos Civi- ·. 
les, las restricciones a la libertad de contratación, por ejem
plo, en la Ley de Usura y otra serie de restricciones, dice el 
profesor Puig Brutau, por motivos sociales que aparecen en 
legislaciones sobre contrato de trabajo, sobre arrendamien
tos rústicos y urbanos, 10 mismo que en todas aqueIlas ma
terias que se refieren a la prestación de servicios públicos. 

El problema, por tanto, no es el de mantener o no una 
figura jurídica porque sea la única que tiene una consisten
cia histórica en Menorca; el problema hay que verlo desde 
otra óptica, desde otra vertiente: ¿Vale o no vale la pena 
mantener esta figura jurídica? ¿Qué beneficio le otorga al 
pueblo menorquín esta figura? ¿Le incentiva? ¿Le promue-
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ve un progreso social? ¿Le acerca a la Comunidad Econó
mica Europea o le aleja de ella? La contestación es eviden
te e incuestionable. El propio Conseller el otro día nos de
cía cuales eran las dificultades, creo recordar literalmente 
sus palabras: "Los sefiores de Bruselas no entienden esto". 
Ni los sefiores de Bruselas, ni los de Roma, ni los de Ma
drid, ni los de de Londres; es algo que está fuera del con
texto jurídico donde se está debatiendo el problema. 

Para nosotros el Derecho es una ciencia social y, por 
consiguiente, está en la sociedad y para la sociedad, y a su 
vez es una ciencia dinámica, no quieta, no estática, no re
trógrada, sino que va hacia un presente y hacia un futuro. 
Esa es la razón por la que nosotros entendemos y creemos 
que el fundamento del voto particular está absolutamente 
basado en la realidad y en el progreso y por tanto lo vamos 
a apoyar. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 GlRART: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Hem arribat a una de les qües_tions més importants, 
per dir-ho així, d'aquest Projecté de LIei, i lamentablement 
es refereix a l'únic artic1e especffic de l'illa de Menorca. Jo 
voldria centrar un poc la qüestió, ates que el representant 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES ha mani
festat que la supressió d'aquest artic1e 64 es fonamenta en 
dues qüestions per a mi absolutament diferents: una, la su
posada i presumpta indefensió i l'altra, el terme Europa. 

No hi ha res nou en aquestes expressions ni tampoc en 
les manifestacions del Sr Orfila, sinó que són una petita 
contracció de la bateria de preguntes que va fer al Conse
ller d'Agricultura, pero jo entenc que parteix d'una base er
ronia. En primer lIoc, les amitges, segons el que hem estu
diat, neixen molt abans de l'any 1889, és a dir, l'any en que 
es va redactar i aprovar el primer Codi Civil. Les amitges 
funcionen abans d'aquest segle fins que, dins el projecte 
d'Apendix del Dret de Balears del 1949 es recullen com a 
institució, pero no es regulen fins l'any 1961. 

Aleshores ens trobam que els usos i costums, com s'a
nomenen a Menorca, venen regulant un comportament 
contractual entre dues parts, titular i cultivador. Que ha 
succeH, aquí? Simplement, que ens trobam una vegada 
més amb el que és topic i típic en la nostra historia jurídica, 
el famós pactisme popular, es tracta del normativisme his
torie, és a dir, que el poble fa els costums i deIs costums 
neix la llei i aquesta llei, per al tema de les amitges, no arri
ba fin l'any 1961. 

Es parteix, die, d'un error quan es parla d'un sistema 
impositiu, i no tributari, per descomptat. L'artic1e 64 esta
bleix una regulació d'un contracte de caracter voluntari per 
a les parts, no només quant a la vida contractual, sinó 
quant al naixement del contracte. No hi ha cap llei, ni 

aquest artic1e 64 ni cap altre, que imposi a un titular i a un 
cultivador menorquins acollir-se a l'artic1e que regula la so
cietat rural menorquina anomenada amitges. Si no hi ha 
una imposieió - i no es troba enlloc, ni al 64 ni als succes
sius, que ja no parlen del mateix tema -, si tampoc no hi ha 
cap artic1e dins tata la Llei d'Arrendaments Rústics del 80 
que estableixi que els menorquins són düerents, si la llei no 
distingeix ni a favor ni en contra, jo no trob cap fonament 
ni cap raonament que impossibilitin cap menorquí de culti
var, cap menorquí titular d'un predi, d'una tanca, d'acudir a 
la Llei d' Arrendaments Rústics o a la llei que vulgui, fins i 
tot a una societat civil, a una comunitat de béns, al sistema 
que ells desitgen per una raó molt senzilla, i li repetesc, Sr 
Orfila, que l'artic1e 64 estableix drets voluntaris, no imposi
cions normatives com el regim de separació de béns, per 
exemple. 

Tal vegada, en aquesta qüestió, podríem acudir a una 
ideologia més liberal. No entenem de cap manera que el 
poble no sigui lliure d'assumir o no un artic1e d'una llei no 
impositiva, que no és de for~sa aplicació. L'artic1e 64, els 
usos i costums d'abans del 1889 tenen constantment un re
ferendum popular, de la mateixa manera que pot tenir un 
referendum popular la Llei d'Arrendaments Rústics en 
qualsevol norma no impositiva. Per quina raó? Perqué les 
parts, cultivador i titular, si ha troben convenient per als 
seus interessos, siguin els que siguin, en aixo no m'hi fic, 
acudeixen o no acudeixen a les amitges. L'exclusivitat deIs 
usos i costums s'ha d'interpretar en base a l'artiele 64, és a 
dir, en base a la societat rural menorquina, no s'estén a tots 
els altres contractes de l'ampli ventall de la legislació espa
nyola. 

Tengui en compte que aixó aniria en absoluta contra
dicció amb la mateixa Constitució, que estableix que tots 
els espanyols són iguals davant la llei i "donde la ley no dis
tingue no caben distinciones", Sr Orfila. No hi ha cap pa
raula de l'article 64 ni cap ús ni costum no escrits que im
possibiliti d'acudir a la Llei d' Arrendaments Rústics o a les 
lleis socials que vostes creguin convenients, i així succeeix, 
fins i tot es coneixen contractes d'amitges de la decada deIs 
anys seixanta. 

Jo no entenc de cap manera que seriosament, amb un 
estudi profund, avui es pugui parlar de feudalisme en 
aquesta Cambra i molt manco referent a les amitges, que 
són el tema més allunyat del feudalisme, la cosa més dife
rent del feu. En primer lloc, els menorquins tal vega da són 
el primer poble que han posat portes al camp i ho han fet a 
base del seu esfor~, peró també en base a la seva llibertat. 
Ho han aconseguit perque han estat ha mes lliures i com a 
homes lliures contractaren titular i cultivador, i com que 
no hi havia normes escrites, les seves relacions varen ser 
tan obertes, tan bona fides, que varen dir: no importa posar 
quarts, veurem de quina manera ha feim, i amb el temps es 
va crear el desdir, el desdir per al cultivador i per al propie
tari, no només per al propietari, eh?, sinó també per al titu
lar. 

La iguaItat d'aquesta llibertat tal vegada no es troba en 
cap altre contracte. Subrogació de tercers amb autorització, 
la bes treta. Avui en dia, quin propietari dóna doblers per 
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ajudar el cultivador a realitzar les inversions necessllries? 
Quina altra institució té una figura com els estims i els esti
madors? En segles, segons les meves noticies, s'han pro
du'it quatre litigis. EIs estims són una cosa molt semblant al 
Tribunal de les Aigües de Val~ncia, insititució salvaguarda
da per tota la tradició valenciana. 

Des del punt de vista jurídic, la societat rural menor
quina és tan forta que supera la societat civil regulada pel 
mateix Codi Civil, sense difer~ncies entre actes administra
tius ni actes dispositius, i encara li vull dir una altra cosa: el 
fet de llevar, de suprimir l'artide 64, no suprimeix la socie
tal rural menorquina. Aixf com abans del 61 no estava re
gulada i funcionava, llevar-la només representaria que les 
parts contractants s'haurien d'adequar als usos i costums. 
Tengui en compte que l'article Ir. de la Compilació que 
acaba m d'aprovar parla d'aquests usos i costums com a dret 
supletori ¡jo li voldria dir una cosa més: si és útil per al po
ble menorquí, perviura amb llei i sense llei i si no és útil 
per al poble menorquí, no perviura ni amb lleí. 

Donem la paraula al poble que ha parlat durant segles 
a favor de les amitges i deixem que el mateix poble digui si 
són útils o no ha són a I'hora de les contractacions que pu
guin fer els menorquins. Jo entenc que aquesta és la postu
ra que s'ha de mantenir en nom i a l'empar d'una llibertat 
contractual que entenem que supera de molt les posibles 
raons d'estatalitzar el dret anomenat privat i que ara ja es 
comen~ a dir d'efecte público 

Res més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

Agrair, el primer Uoc el vot favorable anunciat a la 
nostra esmena i recordar que és una esmena que s'ha pre
sentat al vot particular del nostre Grup per part del PSOE 
i del CDS. 

Tata la qüestió d'aquest debat ha estat en un tema que 
ha apuntat el Sr Pascual en la seva intervenció: Qu~ succei
nl si aquest Dret foral desapareix? Quins són els efectes 
que produeix aquest Dret foral?, i coincidia aquí, evident
ment - a posta formen part d'una coalició que dona suport 
al Govern - amb la postura del Sr Gilet. 

La Llei d'Arrendaments Rústics, Sres i Srs Diputats, 
s'ha de llegir sencera i no de biaix. No parla només d'arren
daments, parla també de parceries, tot el TItol II sencer, tot 
el TItol II, com he explicat abans, és una llei proteccionista 
del parcer i que preveu precisamem que aquest parcer es 
pugui transformar en arrendatari d'acord amb les Hnies 
mestres de la filosofia que protegeix el debil - s'ha dit aquí 
constantment que s'ha de protegir el debíl - , que en aques
ts moments és en vigor a Europa. 

La qüestió, per tant, és llegir sencera aquesta Llei 
d' Arrendaments Rústics. Es ben cert que el contingut de 
l'artide 106 podria fer pensar que en el cas de supressió de 
la figura de la societat rural menorquina es mantindrien 
igualment els usos i costuffiS. Certament diu "en defecto de 
pacto expreso, de normas forales o de derecho especial y de 
costumbre" i a~ ens podria induir a la teoria del Sr Miquel 
Coll que s'ha llegit aquí, ens podria induir a pensar que da
vant un contracte - "pacto expreso" - i el fet d'existir uns 
usos i costums, aquests invalidaríen l'aplicació de la Llei 
d' Arrendaments, pero repetesc: l'hem de llegir sencera. 

Llegim l'artide 105: "Los aparceros podrán invocar a 
su favor los beneficios que les concede esta ley, que serán 
irrenunciables". Irrenunciables. El pacte, sigui quin sigui, 
no exclou l'aplicació del Cadi Civil ni de la llei necessaria. 
Sr Gilet, vos te i jo podríem convenir fer un pacte o un con
tracte pel qual vos't~ hauria de ser el meu esdau. Jo no l'ac
ceptaria, pero el Codi Civil ni la Constitució tampoc no el 
permetria. Per damunt del pacte hi ha la llei necessaria, hi 
ha el Codí Civil, és fonamental tenir en compte aquest 
punt. 

En aquest cas es veu ben dar quina és la idea dellegis
lador quan, sabent la capacitat de pressió que es pot fer so
bre el pagés, potencia amb aquesta llei que el parcer pugui 
accedir als avantatges de l'arrendatari. Mirin si és aro, Sres 
i Srs Diputats, que a part del caracter imperatiu d'aquest 
article 105 que lIegia, quan declara que els drets deIs par
cers són irrenunciables, queda pal~s a la Disposició Addi
cional Primera A que la Llei d' Arrendaments és d'obligació 
en tot el terrritori nacional, sens perjudici de I'aplicació 
preferent deis Drets Civils Forals on aquests existeixin. 

Per tant, la vig~ncia d'aquest artide 64 de la Compila
ció deis furs impedeix que siguin d'aplicació els aspectes 
més progressistes d'aquesta Llei d'Arrendaments Rús tics , 
deixant clar, a més, que I'autonomia i la voluntat en els 
contractes té Hmits i aquests són els que posa I'article 105, 
aquest canlcter irrenunciable deis drets que tenen els par
cers de convertir-se precisament en arrendataris i de moltes 
altres qüestions: d'exigir que els seus contractes no siguin 
verbals, com ha són a Menorca o com ho poden ser a Me
norca; de poder exigir el dret de retracte, de poder exigir 
quedar-se més temps a la finca del que preveuen els usos i 
costuffiS, i molts d'altres. 

L'artide 105 de la Llei d'Arrendaments Rústics, Sres i 
Srs Diputats, és norma imperativa i els pactes de les parts 
no el poden botar, ni tampoc els COStuffiS, que en tot cas se
rien d'aplicació supletOria. Mirin si és aro, Sres i Srs Dipu
tats, que fins i tot en el cas d'una possible renúncia - parla 
de la possibilitat d'una renúncia per part del parcer, previs
ta a l'article 11 de la Llei d'Arrendaments - explica que s'ha 
de fer una volta que existeix el contracte, per tal que aquest 
no sigui fruit de la pressiÓ social del propietari, i que en tot 
cas s'ha de fer en document públic, és a dir, davant notari, 
un notari que advertira al pagés que renuncia drets que I'a
favoreixen. 

Aquest és un acte voluntari, no el que succeeix avuí. 
S'ha parlat de voluntarietat aquí díns, Sres i Srs Diputats; 
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en aquests moments no és un acte voluntari quan aquests 
drets queden fora de I'aplicació perque existeix un Dret fo
ral. Fer notar, i és una qüestió que podria semblar anecdo
tica, pero no ha és, per veure quin és el contingut social de 
la Llei d'Arrendaments Rústics, que no es pot aplicar si es 
manté aquest article 64; en canvi els drets de l'arrendador 
són renunciables segons les normes ordinaries. Fins i tot 
I'article 9 de la Llei d'Arrendaments Rústics deixa ben clar 
que seran nul.Ies les clausules d'un possible contracte en
tre arrendador i arrendatari - i ac;O es pot estendre al cas de 
la parceria - que es modifiquin en perjudici de l'arrendatari 
les normes de la llei. 

Resumint, certament l'article 106 pOl fer pensar que el 
Dret consuetudinari prima sobre la legislació estatal, pero 
la contradiceió clara amb l'article 105 i amb el primer para
graf de la Disposició Addicional vigent, ens du a afirmar el 
contrari pel caracter imperatiu de la Llei d'Arrendaments, 
artides 9, 11 í 105. Fins í tot podría semblar que mentre les 
normes consuetudinaries són per damunt la llei general, no 
és aixó pel que fa a la llei foral respecte d'una poss ible llei 
autonomica, amb la qual cosa la diferencia de tracte entre 
les dues regulacions seria realment controvertida, tecnica
ment discutible i tal vegada molt dificil d'aplicar. 

L'autor Gil Robles, per exemple, comentant l'article 
105, considera que les normes que estableixen beneficis a 
favor deis parcers constituiexen un mínim que s'imposa al 
pacte-i alS costums i que, pe~ tant, no poden ser contradits 
peIs costums. Si s'eliminés I'article 64, si s'eliminés aquest 
Dret foral seria d'aplicació a Menorca la Llei d'Arrenda
ments Rústics. BaIlarín Marcial, un conegut agrarista gens 
sospitós de simpatitzar amb l'esquerra va més enHa i arriba 
a afirmar que si aquestes normes prevalen sobre eIs pactes i 
costums - i ho dóna per indubtable - per la mateixa raó han 
de prevaler fins i lOt sobre el Dret de les compilaciones i 
esmenta concretament el cas menorquf. 

Sempre restaria tocar la possibilitat de poder legislar, 
com s'ha dit aquí. El Sr Ricei en la seva intervenció ha par
lat d'amitges imposades, de s ervilis me, de poder triar, i 
aquesta és la clau, pero poder triar amb tots eIs drets, amb 
totes les possibilitats. Per que els pagesos de Menorca no 
han de tenir els mateixos drets que tots els altres als quals 
s'aplica aquesta llei? Per que eIs parcers menorquins, Sr 
Gilet - no tots els pagesos de Menorca, els parcers menor
quins, pero el parcers són el 80% deis pagesos de Menorca, 
eh? - no poden regir-se per aquesta llei mentre hi hagi un 
Dret foral que aquesta matt¿ixa Ilei reconeix que esta per 
damunt? ' 

De qui defensam els interessos, per tant? DeIs pagesos 
o deis propietaris? Sr Ricei, el debat no és exclusivament 
parlar del dret de retracte, la Llei d'Arrendaments Rústics 
conté molles més qüestions, ja n'he parlat: existencia d'un 
contracte escrit, la possiblitat de transformar parceria en 
arrendament, tota una serie d'avantatges que aquesta llei 
dóna aIs parcers que no són d'aplicació. 

EL SR PRESlDENT: 

Vagí acabant, Sr Orfila. 

EL SR ORFlLA 1 PONS: 

Acab, Sr President, pero és un tema complex i jo 1i 
agrairia magnanimitat. Seré el més rapid possible. 

La desbandada del camp deis pagesos, Sr Ricei, ja hi és 
ara. Que succeira, quan d'aquí a cinc anys aquest 60% deIs 
pagesos majors de 65 anys es retirin i quedin les finques 
buides? Un pregunta, Sr Ricei: Vos te hauria votat a favor 
de la nostra esmena de supressió, si el Sr Quetglas fos ad? 
Valdria la pensa saber-ho, estarfem molt contents de saber
ha. 

L'article 64 no imposa acollir-se a la societat rural me
norquina, com diu el Sr Gilet. Que imposa? Imposa que els 
parcers de Menorca, no els arrendataris, els parcers de Me
norca no tenen el dret d'acollir-se al que especifica aquesta 
llei. EIs parcers de Menorca. Aquesta idea constitucional 
que tots naixe iguals, a les nostres illes s'ha de corregir amb 
el fet que uns són més bons que els altres. EIs pagesos me
norquins que escullen ser parcers en lloc de ser arrendata
ris i la pressió social deIs propietarís els impedeix de fer 
una altra cosa - perqué com he explicat abans les finques 
no es lloguen, a Menorca les finques no es lloguen -, aques
ts pagesos tenen manco drets, són manco iguals que els al
tres pagesos de les altr~ zones de I'Estat Espanyol. 

La societat rural menorquina és una figura creada, in
ventada peIs titulars, no pels pagesos sotmesos tradicional
ment aIs senyors. La voluntarietat, per tant, és un mite i ha 
hem de deixar aixf de ciar. 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr Orfila, que ha tengut no sé quantes 
sessions per poder defensar aquest punt, tanmateix ja 'no 
convenc;era ningú. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Ara acab, Sr President, i no confonguem. No anam 
contra la majoría, el nostre Grup no esta en contra de la 
fórmula de les amitges, a vegades fins i tot podra ser neces
saria. No estam d'acord que aquest sistema, en ser aplicat a 
l'illa de Menorca, a causa de l'existencia d'aquest Dret foral 
que nosaltres pensam que s'ha de suprimir, que remet als 
usos i costums com a única font de Dret, no permeti als pa
gesos amitgers acollir-se als avantatges que han aconseguit 
els que són regits per la Llei d'Arrendaments Rústics. 

Podría parlar de les dificultats inherents ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Orfila, no pot parlar més. S'acomiadi i vagi al seu 
escó. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Almanco em deixi fer una pro posta de sortida, encara 
una proposta d'acord. 
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EL SR PRESIDENT: 

Faci una proposta i acabi. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

I és així perque les matem~tiques parlamentaries són 
terriblement precises. "Ricci locuta causa finita", com di
rien els llatins. La nostra esmena de supressió no d'aprova
ra. Com he afirmat a la meva primera intervenció sostenc 
que la redacció del paragraf final - Sr Gilet, ac,:6 va especial
ment dirigit a vos te i al Grup d'UM - d'aquest article 64 és 
la seva clau: que allo que és cerca realment és mantenir 
aquests usos i costums com a única font de Dret i així que
da fora d'aplicació la Llei d'Arrendaments i concretament 
el seu TItol n. Sostenc que ac,:6 és així per defensar una si
tuació de privilegi per als propietans menorquins i si valen, 
Sres i Srs Diputats, podem demostrar que no és així. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Orfila, ja no té temps de demostrar res més. Voste 
ha dit de fer una proposta i torna a explicar raons. Faci la 
proposta, per favor, perque li hauré de llevar la paraula, Sr 
Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

La proposta, Sr President, per demostrar que el nostre 
Grup no esta en contra de cap manera del sistema d'amit
ges ni li té cap fobia especial... 

EL SR PRESIDENT: 

Faci la proposta, faci la proposta. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

... contra la figura foral: No suprimim la societat rural 
menorquina ni els usos i costums, com a font, pero igualem 
en drets els parcers menorquins als altres. Si vos tes estan 
d'acord a suprimir el darrer paragraf de l'article 64 i afegir
n'hi un que deixi perfectament clar que en qualsevol cas se
ra d'aplicació el que disposa la Llei d'Arrendaments Rús
ties, el nostre Grup acceptaria aquesta transacció i no de
manaría la supressió. Aquesta és la clau, l'objectiu, el nos
tre objectiu, Srs i Srs Diputats no és altre que propasar que 
el pages de Menorca que es regeix per aquesta figura foral 
gaudeixi deis mateixos drets que els altres. Aquest és el 
nostre únic objectiu. 1 el seu? 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Orfila, moltes gracies. 

Aquesta Presidencia demana als dos Portaveus si ac
cepten el canvi. No? 

Aleshores procedeix sotmetre a votació l'esmena 46 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 

drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: VOts a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 64. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 27. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat l'article 64 
que acabam de sotmetre a votació. 

Ara prendrem dos minutets per respirar. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Orfila, entre altres raons perque acabavem la cinta 
de gravar, 

EL SR PRESIDENT: 

A l'article 65, no hi ha esmenes presentades. Proce
deix, ido, sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 65, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 66, s'ha retirat l'esmena núm. 15 del Grup 
Parlamentan NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per 
tant, queden sense esmenes els anicles 66, 67 i 68, que si no 
hi ha objecció per part del Srs Portaveus, els votaríem con
juntament 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis articles 66, 67 
i 68, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

L'article 15, que compren l'article 69 de la Compilació, 
tampoc no té esmenes presentades. Per tant, procedeix 50t
metre'l directament a votació. 
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Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article núm. 
69, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'article 16 comprén l'article 70 de la Compilació, en 
el qual es manté l'esmena núm. 17 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defensar aques
ta esmena, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr Presiden t. 

Precisament els arguments que avui matí donava el Di
putat Nadal i Aguirre del Grup SOCIALISTA, serveixen 
perfectament per defensar la nostra esmena: que de fet 
aquest article és superftu, perque tot el que diu ja és implí
cit dins el dret que discutim. Per tant, és una esmena de su
pressió de l'article 70. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Este artículo tiene dos apartados, por un punto y se
guido. El último es cuando dice "también será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 52 de esta Compilación". Por 
tanto, no es exactamente igual. Lo que usted propone es la 
supresión de los dos, la enmienda es de supresión de todo 
el artfculo. Usted apunta que hay una cierta redundancia, 
lo cierto es que las referencias al Código Civil son constan
tes en su carácter, además, de derecho supletorio. Vamos a .. 
suponer que usted en cierta medida tuviese razón, que pue
da ser un tanto redundante, pero no hace más que recoger 
la práctica notarial habitual en la isla, refuerza precisamen-
te que esa costumbre insular tanto en Eivissa como en For
mentera se rige conforme a esa práctica notarial por las 
normas de Derecho civil vigentes y además hace la referen
cia al artículo 52 de esta Compilación, cuyo sabe usted que 
fué modificado en Ponencia y después en Comisión. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres entenem que no es pot acceptar l'esmena del 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Aquí la refe
réncia al Codi Civil és adequada; a més, no soIs fa referen
cia al Codi Civil, sinó a l'article 52 de la mateixa Compila
ció. Per tant, no és una referencia amplia i generica al Codi 
Civil, sinó que, a més, concreta també una referencia espe
cífica a un article de la Compilació. Entenem que la supres
sió d'aquest article dificultaria la interpretació i la practica 
jurídica. 

ELSR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Gilet. 

EL SR GILET 1 G lRART: 

Gracies, Sr President. 

Jo entenc que és absolutament necéssaria la referéncia 
a l'article 52, atés que és un deIs articles que s'han modifi
cat. Fa referéncia als atorgaments deis testaments, conse
qüentment aquest article és absolutament necessario 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena núm. 17 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
51. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena núm. 17 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
70. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 52. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article 70 que aca
bam de sotmetre a votació. 

L'article 17 comprén l'artide 71 de la Compilació, que 
no té cap esmena mantenguda. Procedeix, idO, sotmetre'l a 
votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 71, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? 
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Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'article 18 compren els articles 72, 73, 74, 75, 76 i 77 
de la Compilació. Als articles 72, 73, 74, 75 i 76 no hi ha es
menes mantengudes. Procedeix, ido, sotmetre'ls directa
ment a votació. Sí, Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sr President, al 77 hi ha l'esmena 61 que s'ha retirat. Si 
li pareix bé també es pot incloure dins la votació. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Serra. No havia pres nota que s'havia reti
ral. El 77 té l'esmena retirada, també el sotmetem a votació. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor dels arti
cles núms. 72, 73, 74, 75, 76 i 77, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

L'article 19 oompren l'article 78 de la Compilació i es 
manté l'esmena núm. 28 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar aquesta esme
na, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

Si tres Portaveus ens han posat emperons a l'anterior 
esmena que menteníem viva, imaginan que ja no els podran 
posar a aquesta, que també és de supressió, perque el que 
diu sí que realment és a altres articles. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari del cbs, té la paraula 
el Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS I JUAN: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

Reiterar los argumentos anteriormente expuestos; 
creo que el artículo és correcto y no la redacción que se 
presenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; té la paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres defensam l'article aixf com ve redactat. Ente
nem que no hi per que suprimir els articles que ja tenen 
una tradició jurídica dins la Compilació. Tenen una tradi
ció de reflex del Codi Civil, pero també d'explicació de la 
Compilació; no són constitutius de drets o d'obligacions 
nous ni anties, sinó d'explicació i comprensió i per tant en
tenem que realment la seva supressió no du enlloco 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vot.ació l'esmena núm. 18 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vats en contra, 
51. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada I'esmena 
núm. 18 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
I'article 78. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 52. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article 78 que aca
bam de satmetre a votació. 

L'article 20 compren els articles 79, 80, 81, 82 i 83 de 
la Compilació. A l'article 79 hi ha un vot particular del 
Grup Parlamentari POPULAR; té la paraula el Diputat Sr 
Gilet. 

ELSR GILETI GIRART: 

Gracies, Sr President. 

En coherencia amb les actuacions respecte del Llibre 
de Mallorca, donam per retirat el vot particular a l'article 
79. 

ELSR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. Es dóna per retirat el vot 
particular a l'article 79. A l'article 82 hi ha una esmena 
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mantenguda, eh? 

Passam a votació els artides 79, 80 i 81, en el qual hi 
havia una esmena del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES que s'ha retirat. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor dels artides 79, 80 
i 81, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 82, hi l'esmena que hem dit del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defen
sar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr SebastiA Ser
ra. 

EL SR PRESIDENT: 

Camprenem que tots estam molt cansats, pero volem 
cridar un poc l'atenció sobre aquesta esmena bastant espe
cífica respecte del dret de tempteig i del dret de retracte. 

A l'articulat que ve de Camissió, de fet hi ha el dret 
det tempteig i en canvi no hi ha el de retracte i és per 
aquest motiu que nosaltres pensam que no té sentit conce
dir-ne un sense l'altre. Per aixo la nostra pro posta és que 
els punts 2 i 3 de I'article 82 quedin substitu'its per la se
gilent redacció. El punt 2: "Entre els legitimaris procedira 
el dret de tempteig i retracte en el cas de cessió del dret a 
la legitima a un tercer que no ha sigui", i el punt 3 diria: "El 
legitimari, pel simple fet de ser-ha, no té dret de tempteig 
ni de retracte en el cas que l'hereu faci venda deIs MuS he
reditaris". 

Ens pareix que la casuística que nosaltres propugnam, 
si M és profundament respectuosa amb els estudis de Cer
dA i amb la tradició pitiüsa respecte del Dret civil, és molt 
més adecuada, i sobretot que evitaríem certs problemes de 
plets, cosa que evidentment volem evitar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS IJU AN: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

Mire, Sr Serra: Además del derecho de retracto, usted 
introduce el derecho de tanteo. Eso ya fué discutido en Po
nencia, le dimos argumentos que reitero ahora, és una in
troducción novedosa, pero entiendo que absolutamente in
necesaria. No tiene precedentes, incluso actúa contra la 

costumbre insular y la misma dinámica del tráfico jurídico 
inmobiliario. De modo que más que introducir alguna me
jora, introduce más bien una traba que creo absolutamente 
innecesaria. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

NosaItres també ens oposarem a aquesta esmena. En
tenem que no hi precedents dins l'ordenament jurídic; és 
tempteig successori i, per tant, imposen una novetat que no 
entenem a que ve. Ni en els costums de les Pitiüses ni fins i 
tal al Cadi Civil existeix aquest tempteig; per tant, nosal
tres no ti donarem suport. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena núm. 20 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? GrAcies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
50. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena núm. 
20 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article 82. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 51. Vots en con
tra, 3. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 82 que 
acabam de sotmetre a votació. 

L'article 83 no té cap esmena mantenguda, per tant 
procedeix sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de I'article 83, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 84 hi ha mantenguda J'esmena núm. 21 del 
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Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr 
Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres mantenim aquesta esmena perque entenem 
que és obvi el que diu l'article. Per tant, pensam que és bas
tant redundant. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Sr Serra, entiendo que su enmienda de supresión es al 
texto del primer apartado, que dice "la sucesión intestada 
en Eivissa i Formentera se rige por las normas del Código 
Civil", pero el resto no lo dice el Código Civil, de modo que 
yo entiendo que su enmienda de supresión no sería a todo 
el texto, sino solamente a esto. La referencia efectivamente 
es conforme a la práctica, pero, además, el solo y simple 
hecho de la figura que sigue a continuación - "no obstante 
lo dispuesto en el párrafo anterior, el cónyuge viudo adqui
rirá, libre de fianza en asunción del consorte difunto, el 
usufructo de la mitad de la herencia en concurrencia con 
descendientes y dos terceras partes de la herencia en con
currencia con ascendientes" - justificaría por si misma el 
mantenimiento del artículo. 

Esto, además, es consecuente con el hecho que el cón
yuge viudo de las Pitiusas no sea legitimario. Entonces, en 
la sucesión ab intestata, sabe usted que en Derecho caste
llano el cónyuge viudo está pospuesto a la Unia ascendente 
y descendente y por tanto aquí se le prima con una especie 
de legitima sui generis, por así decirlo, ab intestata. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, no té 
la paraula el Sr Nadal perque ha renunciat a parlar. Per 
tant, procedim a la votació de l'esmena 21 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
48. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 21 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article 84. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 49. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article 84 que aca
bam de sotmetre a votació. 

L'article 85 no té esmenes mantengudes. Procedeix 
sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'artide 86, hi ha mantenguda l'esmena núm. 47 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 
Per defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr Se
bastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. 

Tots aquests dies hem tengut un ampli debat sobre la 
societat rural menorquina, sobre les amitges i ara ens toca 
parlar del majoral a Eivissa. 

La nostra proposta és de suprimir aquest artide per
que entenem que allo que coneixem com explotació al ma
joral d'Eivissa i Formentera és desfavorable per aIs page
sos, absolet i contrari a la Llei d'Arrendaments Rústics del 
1981. 

Les argumentacions de fans, per tant són les mateixes 
que les mantingudes pel company Ramon Orfila pel que 
afecta a Menorca, pero ara volem entrar una mica més en 
el debat de la figura jurídica del majoral o mijaral, com di
uen a Eivissa, per provenir de les amitges. 

La figura jurídica és molt bella des del punt de vista de 
les paraules, deis simbolismes - aquest aves, aquest preav[s, 
totes aquestes qüestions - pero la passada Legislatura 
aquest Diputat va quedar molt impressionat en un debat 
d'aquest Parlament sobre la problemAtica del turisme a Ei
vissa, del que va significar el turisme i en definitiva l'entra
da de l'epoca turística. El Conseller sense cartera, en aquell 
temps Sr Antoni Marí, actual President del Consell d'Eivis-
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sa i Diputat, va tenir una inteIVenció molt emotiva, que és 
una de les que probablement em quedaran gravades, per
que va parlar de la miseria d'Eivissa, de la miseria de For
mentera de no fa massa anys. 

Efectivament, aquesta miseria era quan hi ha havia el 
mijoral, o el majoral, dit en termes escrits. Avui en dia, 
aquesta figura pr:kticament no existeix, la societat eivissen
ca i la de Formentera són molts diferents i en conseqilencia 
ens pareix que si bé s'hi poden fer escrits o qualque tractat 
i és bella, des del punt de vista de les actuals relacions en el 
camp, de los possibles relacions amb tata la problematica 
que hi pugui haver a Eivissa i Formentera, la veritat és que 
ens pareix que no s'ha de mantenir. 

Creim que és obsoleta en aquest sentit. Eivissa és una 
societat basicament turística, pnlcticament no hi ha page
sos per fer aquesta funció de mijoral, com diuen alla, o de 
majoral com deim aquí, peró en definitiva tenim la impres
sió que una simple analisi de la realitat ens du precisament 
a dir que no cal que sigui dins la Compilació perque avui 
en dia no és viable que es mantengui, atesa l'evolució eco
nómica i social de les Pitiüses 

Gn\cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin inteIVenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS I JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

No me extraña, Sr Serra, que haya hecho una compara
cion de la figura jurídica vigente en las Pitiusas con la so
ciedad rural menorquina. No son figuras identicas, ni muc
ho menos. Usted ha apuntado una cuestión etimológica so
bre si viene de "ses amitges". No es así; es una tesis que al
guien defiende, efectivamente, pero hay muchos argumen
tos en contra. Son dos figuras que aunque aparentemente 
puedan guardar algún punto de afinidad, en definitiva son 
distintas, específicas, peculiares de una y otra isla. 

Por otra parte, esa sociedad es una figura jurídica que 
tiene mucho arraigo en Eivissa y que no ha ofrecido ni me
recido ninguna contestación. No es el caso, por tanto, de 
Menorca, donde usted sabe muy bien que la Unió de Page
sos presentó un escrito pidiendo la supresión. Este caso es 
totalmente distinto, en Eivissa es una figura que todo el 
mundo, tanto los propietarios como los cultivadores, los 
llame usted como los llame, están perfectamente de acuer
do con ella. Nadie pide la supresión, nadie entiende que 
esa figura deba desaparecer y, por tanto, nosotros, por esos 
mismos argumentos, no ya jurídicos sino de carácter pura
mente social, evidentemente defendemos el texto tal com 
viene. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Nosaltres donarem suport a aquesta esmena, donant 
per reprodulda la inteIVenció del Diputat Sr Martín, per
que entenem que és el mateix cas de la societat rural me
norquina. No és cert que no hi hagi problemes quan un ar
ticle diu que "cualesquiera de les partes podra proceder a la 
resolución del contrato al dar a la otra el desvls previo .... o 
con dos testigos, según la costumbre, teniendo de tiempo 
para ello hasta las 24 horas del último día en curso, tenien
do el cultivador la finca libre y expedita a las 12 horas del 
24 de junio del año siguiente". No és ver que amb aixó no 
hi hagi problemes, aixo és com una frase que hagués pogut 
dir el President Cañellas, "bon aUot i feiner, diumenge aca
bes", eh?, o sigui que realment no és possible que amb un 
article com aquest no hi hagi problemes, aixo va en contra 
de qualsevol normativa, va en contra de la Llei d'Arrenda
ments Rústics i va en contra de qualsevol dret del treballa
dar. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part det Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Dipútat Sr Gilet. 

EL SR G ILET I GIRAR T: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres entenem que el text del projecte és adequat i 
aleshores, a pesar que no sabem si dia 24 de juny sempre 
cau en diumenge, votarem a favor del Projecte de Llei i en 
contra de l'esmena del PSM-EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, Sr Gilet. 

Passam a votació l'esmena núm. 47 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

" 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 32. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena 47 que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 86. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
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drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 86 
que acabam de sotmetre a votació. 

Als articles 24 i 25, la Disposició Derogatoria i la Dis
posició Transitoria Primera no hi ha cap esmena ni vot par
ticular mantenguts. Procedeix, ido, sotmetre'ls a votació, 
que es fara conjuntament si no hi ha objecció per part deIs 
Srs Portaveus. 

Sí, Sr Gilet, té la paraula. 

EL SR GILET 1 GIRAR T: 

Perdoni, Sr President. El Grup Parlamentari POPU
LAR té un vol particular a la Disposició Transitoria Sego
na. 

EL SR PRESIDENT: 

No l'hem ano menada, la segona. 

EL SR GILET 1 GlRART: 

Bé, perO si m'ho permet, com que la intenció d'aquest 
vot particular era tenir les reserves quant a la possibilitat 
que fos mat~ria reservada de l'article 149 de la Constitució 
i pareix, per les noticies que tenim, que aquesta reserva 
mental s'ha superat i que no és dins aquest article 149, ales
hores retiram el vot particular a la Disposició Transitoria 
Segona, de manera que les votacions es poden fer conjun
tes. 

EL SR PRESIDENT: 

GrAcies, Sr Gilet. 

També hi inclounem l'Exposició de Motius, a la que 
tampoc no hi ha cap esmena presentada ni mantenguda. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article 24, 
que compr~n la Disposició Final Segona; l'article 25, que 
compr~n la Disposició DerogatOria; les Disposicions Tran
sitóries Primera i Segona i I'Exposició de Motius, es volen 
posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra i amb 
aquesta darrera votació queda aprovada la Llei de la Com
pilació del Dret Civil de Balears. Sí. 

EL SR GILET 1 GlRART: 

Sr President, si em dona la paraula un moment, sim
plement voldria expressar en nom del Govern, perque 

constas en el Diari de Sessions, l'agralment del Govern a 
tata la comissió de juristes que ha fet possible que avui, fi
nalment, haguem aprovat el Projecte de la nostra Compila
ció del Dret Foral a les Balears. 

Res més i moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades. 

Sres i Srs Diputats, acabat el debat, s'aixeca la Sessió. 
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