
DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

DL.PM.355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 

-A-

Acolliment familiar 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3466. 

Actes jurídics (vegeu Imposts indirectes per --) 

Actius financers 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3022. 

Activitats 
c1assificades 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3099. 
d'estiu 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3463 . 

III legislatura Índex any 1993/ Fascicle 3 

ÍNDEX 

ANY 1993 

TEMÁTIC 

Adopcions internacionaIs 
DS núm. 89 (2 de novembre), pago 3548-3549. 

Agama (vegeu Deutes d'--) 

Agencies de viatges 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3259-3262. 

Aigua mineral (vegeu Intoxicacions per ---) 

Aigües (vegeu Control de platges i ---) 

Ajudes 
als concessionaris de serveis públics 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3191-3192. 

Administració autonómica (vegeu també Decret que regula 
I'ús de les lIengües oficials a 1'---) 

per paHiar els danys causats pels huracans a Cuba 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3404-3405. 

DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3024-303l. 
DS núm. 77 (12 de maig), pago 3161-3168. 

al Pla de comer~ 
DS núm. 64 (16 de mar<;), pago 2649. 
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Ajuntament de Palma 
DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3582-3583. 

Ajuntaments (vegeu Relacions entre --- i Governació) 

Alberg de la Platja de Palma 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3438. 

Albufera des Grao, parc natural 
ns nlÍm . 61 (1 ele m;1r~), p;'¡p;. ?'i49-?'i'i6 

Alcampo (vegeu Pont d'---) 

Allotjaments turístics (vegeu també Pla de modernització 
d'---) 

DS núm. 79 (19 de maig), pago 3259-3262. 

Analisis a estacions depuradores 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3031-3038. 

ANEI de Menorca (vegeu Plan s d'ordenació de les __ o) 

Anunci "100 anys de Miró" 
DS núm. 77 (12 de maig), pago 3156-3157. 

Aqüicultura (vegeu Crisi sectorial nacional de 1'---) 

Arees naturals d'especial interes 
DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3496-3501. 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3624'-3631. 

Associacionisme de les comunitats regionals 
DS núm. 76 (11 de maig), pago 3123-3124. 

Atur a les zones turístiques 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3107-3113. 

Autübümbes fürestals 
DS núm. 67 (24 de mary), pago 2774-2775. 

Autovia central Palma-Inca 
DS núm. 64 (16 de mary), pago 2647-2649. 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3609-3610. 

Avaluació d'impacte ambiental 
DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2989-2996. 

Avió amfibi Canadair CL-215 
DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2981-2984. 

-B-

Badia de Palma (vegeu Calador de rossellons "xirla" a la--
-) 

Banc de CrMit Balear 
DS núm. 60 (2 de mary), pago 2503-2504. 

Barreres arquitectoniques (vegeu Supressió de --) 

Barreres de protecció 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2903 . 

Bar Salaria (vegeu Vaixell---) 

Biblioteca Pública de Mallorca 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2905. 
DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3419-3423. 

Ribliot~fJ.u~S 

DS núm. 63 (10 de mary), pago 2614-2625. 
DS núm. 67 (24 de mary), pago 2775-2781. 

Bingo i joc (vegeu Imposts in di rectes per __ o) 

Blahi (vegeu Subhasta de __ o) 

Bon Sossec (vegeu Pou __ o) 

-c-

Ca Marí (vegeu també Camping de __ o) 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3773-3774. 

Ca'Ya (vegeu Projecte de Ilei de ---) 
del tord (vegeu Decret 27/92, que regula la ---) 

Calador de rossellons "xirla" a la Badia de Palma 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3098-3099. 

Cales Coves 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2902-2903. 

Camí de cavalls 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3195-3196. 

Camins rurals 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3193. 

Campaments privats 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3044-3045. 

Camping de Ca Marí 
DS núm. 89 (2 de novembre), pago 3546-3547. 
DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3664. 

Camp de tir 
DS núm. 62 (9 de mary), pago 2567. 

Campanya 
"Un turista més que un amic" 
DS núm. 76 (11 de maig), pago 3120-3121. 
turística Illes Balears, iIles protegides 
DS núm. 60 (2 de mary), pago 2504-2505. 

Campanyes de promoció turística 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3695. 
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Can 
Cantó 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3194. 
SaJas 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2906. 
DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2938-2939. 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3456-3459. 
DS núm. 93 (l6 de novembre), pago 3665-3669. 
Tabau (vegeu Torrent de ---) 

Canadair CL-215 (vegeu Avió amfibi ---) 

Canon de Sanejament d'aigües (vegeu també Imposts 
indirectes per ---) 

DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3443. 
DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3495-3496. 

Canvi de Govern 
DS núm. 81 (28 de setembre), pago 3298-3306. 

Carns fresques (vegeu Inspecció i control sanitari de --) 

Carretera 
Eivissa-Aeroport 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3519. 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3739. 
de S'Esglaieta a Santa Maria 
DS núm. 92 (lO de novembre), pago 3636-3637. 
nova a I'Aeroport d'Eivissa 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3394-3395. 
PM-820 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2903. 
de la Savina a la Mola 
DS núm. 68 (30 de man;:), pago 2794-2795. 

Carreteres (vegeu Publicitat a les ---) 

Cartografia submarina 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3636. 

Cases o edificis de caracter social (vegeu Compra de ---) 

Castell d'Eivissa 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3468-3475. 

Catala (vegeu Ensenyament del--- i en --- i Ús vehicular del 
--- a I'ensenyament) 

CauJerpa Taxifolia 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3636. 

Cens d'Indústria 
DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3584-3585. 

Centre 
de coordinació d'urgencies de Mallorca 
DS núm. 62 (9 de mar~), pago 2574-2579. 
sanitari a Formentera 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2900-2901. 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3393-3394. 

Circuit de velocitat de motocilisme 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3253-3254. 

CJients (vegeu Queixes de ---) 

Club de Tercera Edat de Formentera 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3391-3392. 

Coinga (vegeu Cooperativa Ramadera de Menorca) 

Col'lectiu gitano 
DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3582-3583. 

Comer~ (vegeu també Formació en el 
Inversions en --- i Modernització del ---) 

DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2738. 
interior (vegeu Projecte de lIei de ---) 

sector del ---, 

Comercialització de productes (vegeu Inversions en ---) 

Comerciant (vegeu Formació del---) 

Comer~os 

DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3667-3669. 

Comissió 
Interdepartamental de la Dona 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3613. 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3635. 
tecnica i política del POOT 
DS núm. 64 (16 de mar9), pago 2647. 

Competencies 
d'administració local 
DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2757-2769. 
DS núm. 78 (18 de maig) 3223-3229. 
DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3837-3847. 
deFEVE 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3739-3740. 
d'informació turística 
DS núm. 66 (23 de mar9), pago 2757-2769. 
DS núm. 78 (18 de maig) 3223-3229. 
DS núm. 97 (l de desembre), pago 3837-3847. 
d'inspecció tecnica de vehicIes 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3526-3540. 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3706-3716. 
DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3870-3891. 
d'ordenació farmaceutica 
DS núm. 62 (9 de mar9), pago 2566. 
de serveis socials i assistencia social 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3526-3540. 
DS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3870-3891. 
de transports 
DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2757-2769. 
DS núm. 78 (18 de maig) 3223-3229. 
transferides o delegades 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3205-3223. 
d'urbanisme i habitabilitat 
DS núm. 89 (2 de novembre), pago 3549-3578. 
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Compilació del dret civil de les lIIes Balears 
OS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3485. 

Compra de cases o edificis de canicter social 
OS núm. 78 (18 de maig), pago 3190-3191. 

Compte General de 1992 
OS núm. 89 (2 de novembre), pago 3548. 

COlllunitllts 
balears (vegeu L1ei de ----) 
regionals (vegeu Associacionisme de les ---) 

Consell 
Insular a Ciutadella 
OS núm. 94 (23 de novembre), pago 3699. 
Regional de la Ciencia i la Tecnologia 
OS núm. 76 (11 de maig), pago 3119-3120. 

Conselleria 
d' Agricultura 
OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3666. 
de Comen; i Indústria 
OS núm. 66 (23 de mary), pago 2738-2739. 
d'Indústria (vegeu Inversions de la ---) 

Consell Consultiu 
OS núm. 76 (11 de maig), pago 3139-3151. 
OS núm. 80 (15 de juny), pago 3272-3295. 
en materia de conservació de la natura i el medi natural 
OS núm. 90 (3 de novembre), pago 3597-3601. 

Consells Insulars (vegeu també Llei de ---) 
OS núm. 60 (2 de mary), pago 2515-2521. 
OS núm. 64 (16 de mary), pago 2673-2677. 
OS núm. 66 (23 de mary), pago 2757-2769. 
OS núm. 97 (1 de desembre), pago 3837-3847. 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3526-3540. 
OS núm. 94 (23 de novembre), pago 3706-3716. 
OS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3870-389l. 
OS núm. 78 (18 de maig), pago 3205-3239. 
OS núm. 89 (2 de novembre), pago 3549-3578. 

Consum 
d'energia (vegeu Impost sobre les emissions de dióxid de 
carboni j ---) 
subvencionat de lIet 
OS núm. 78 (18 de maig), pago 3196. 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3251-3252. 

Contaminació de purins 
OS núm. 94 (23 de novembre), pago 3697-3698. 

Control 
de platges i aigües 
OS núm. 94 (23 de novembre), pago 3695-3696. 
sanitari (vegeu Inspecció.i --- de caros fresques) 

Convenis amb el Ministeri d'Indústria 
OS núm. 86 (20 d' octubre), pago 3465. 

Cooperativa 
Ramadera de Menorca (Coinga) 
OS núm. 66 (23 de mary), pago 2735. 
Sa Roqueta de Menorca 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3254-3256. 
OS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3395-3397. 

Corporacions locals (vegeu també Finanyament de les -- i 
Subvencions a les ---) 

OS núm. 75 (5 de maig), pago 3095-3096. 

Credit Balear (vegeu Banc de ---) 

Crisi 
política, económica i social 
OS núm. 60 (2 de mary), pago 2506-2515. 
OS núm. 64 (16 de mary), pago 2651-2673. 
europea, nacional i autonómica deis preus de peix frese 
OS núm. 75 (5 de maig), pago 3094-3095. 
sectorial nacional de I'aqüicultura 
OS núm. 74 (4 de maig), pago 3043-3044. 

Criteris 
Iingüístics 
OS núm. 73 (28 d'abril), pago 3024-3031. 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3161-3168. 

Cultiu de vinyet 
OS núm. 91 (9 de novembre), pago 3611-3612. 

Cursos de formació agraria 
OS núm. 78 (18 de maig), pago 3191. 

-D-

Declaració d'espais naturais profegits 
OS núm. 84 (14 d' octubre), pago 3426-3431. 

Decret 
d'ordenació farmaceutica 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3155. 
que regula l' ús de les lIengües oficials a l' Administració 
de la CAm 
OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3436. 
13/85, de 21 de febrer 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3772-3773 . 
27/92, que regula la caya del tord 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3775. 
27/1993 
OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3683-3689. 
30/1984 
OS núm. 63 (10 de mary), pago 2620-2625. 

Descomptes a establiments turístics 
OS núm. 76 (11 de maig), pago 3122-3123. 

Deutes d'Agama 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3774-3775. 
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Direcció General 
d' Acció Social 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3464-3465. 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3612-3613. 
de Joventut 
DS núm. 76 (11 de maig), pago 3121-3122. 
de Transports 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3739-3740. 

Directives de la CEE 
DS núm. 77 (12 de maig), pago 3158-3159 i 3168-3175. 

Directrius d'Ordenació Territorial 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3742. 

Disc-bus (vegeu Taxistes i -- a Eivíssa) 

Dret civil (vegeu Compila ció del dret civil de les Illes 
Balears) 

Droga (vegeu Mesures contra la ---) 

-E-

Embarcacions en aigües de les Pitiüses 
DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2984-2989. 

Emissions 
de dioxid de carboni (vegeu Impost sobre les -- i sobre 
consum d'energia) 
de televisió a Balears 
DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3591-3597. 

Enllumenat del primer cinturó de ronda d'Eivissa 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3518-3519. 

Ensenyament (vegeu també Ús vehicular del catala a 1'---) 
del cata la i en cata la 
DS núm. 93 (l6 de novembre), pago 3676-3689. 
DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3814-3821. 

Escola d'Hostaleria 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3043. 

Escolars 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3196. 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3251-3252. 

Espai natural de Son Vida 
DS núm. 62 (9 de mar~), pago 2567. 

Espais naturals 
DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2644-2645. 
protegits (vegeu Declaració d'---) 

Esplai (vegeu Projecte de llei regulador de l'esport i 1'---) 

Esport (vegeu Projecte de lIei de 1'--- i Projecte de lIeí 
regulador de 1'-- í I'esplai) 

Establiments 
hotelers 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3084-3090. 
turístics (vegeu també Descomptes a --- i Menors de 12 
anys a ---) 
DS núm. 92 (lO de novembre), pago 3638-3644. 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3745, 3758-3765 i 

3772-3773. 

Estacionalitat a les zones turístiques 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3107-3113 . 

Estacions 
d'autobusos 
DS núm. 77 (12 de maig), pago 3159. 
depuradores (vegeu Anidísis a --) 

Estandars de qualitat 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3084-3090. 

Estatut d' Autonomía de les IIIes Balears 
DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2484-2499. 
DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2688-2700. 
DS núm. 69 (31 de mar~), pago 2842-2892. 

Estructures productives (vegeu Expedient de subvenció per . 
a la millora d'-- deis productes agrícoles) 

Estudi sociologic sobre la joventut 
DS núm. 64 (16 de mar~), pago 2646-2645. 

Evacuació de pluvials 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3520. 

Expedients 
d'ajuda per a la millora deis fruits secs 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3191-3192. 
per a modernització 
DS núm. 66 (23 de mar~), pago 2736-2737. 
de subvenció per a la millora d'estructures productives 
deis productes agrícoles 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3191. 
per incompliment de les mesures de seguretat 
protecció contra incendis 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3699-3700. 

Expropiacions 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3774. 

-F-

Federacions esportives 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3436-3437. 

Ferrocarril (vegeu Línies de ferrocarril) 
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FEVE (vegeu Competencies de ---) 

Filats en coll 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3775. 

Finan~ament de les corporacions locals 
DS núm. 65 (17 de mar9), pago 2716-2723 . 
DS núm. 68 (30 de mar9), pago 2796-2803. 

Finca Es Turn:ló 
DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3666. 

Flota artesanal (vegeu Modernització de la ---) 

Flotes foranes 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3637. 

Foment Industrial, SA 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439. 

Foner (vegeu Programa Operatiu SB ---) 

Formaeió 
agraria (vegeu Cursos de ---) 
del comerciant 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3463-3464. 
en el sector del comer~ 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3465. 

Fruits secs (vegeu Expedient d'ajuda per a la millora deIs 
---) 

Funcionaris (vegeu Horaris deIs ---) 

- G-

Govern (vegeu Canvi de ---) 

Governació (vegeu Relacions entre ajuntaments i --) 

Granges d'animals 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3697-3698. 

Habitatges 
socials 

- H-

DS núm. 78 (18 de maig), pago 3194. 
de protecció oficial 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3192-3193. 

Horaris deIs funcionaris 
DS núm. 65 (17 de maw), pago 2706-2707. 

Hospital comarcal d'Inca 
DS núm. 62 (9 de mar9), pago 2579-2590. 

Hotels de Mallorca (vegeu incendis a dos ---) 
Huracans a Cuba (vegeu Ajudes per paHiar els danys 
causats pels ---) 

- 1-

IBATUR 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3520-3521. 

lIla d'en Colom, pare natural 
DS núm. 61 (3 de ma(9), pago 2549-2556. 

lIles Balears, iIIes protegides (vegeu Campanya turística ---) 

Impacte ambiental (vegeu Avaluació d'---) 

Impost sobre les emissions de dióxid de carboni i sobre 
consum d'energia 

DS núm. 77 (12 de maig), pago 3168-3175. 

Imposts 
directes 

per patrimoni 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3019. 
per successions 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3019-3020. 

in di rectes 
per actes jurídics 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3021. 
per bingo i joc 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3020-3921. 
per canon d'aigua 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3020. 
per medi ambient 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3022. 
per transmissions 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3021. 

Incendis (vegeu també Mesures de seguretat i protecció 
contra ---) 

a dos hotels de Mallorca 
DS núm. 66 (23 de mar9), pago 2736. 
forestals (vegeu també Lluita contra ---) 
DS núm. 72 (27 d'abril), pago 2968-2975 i 2981-2984. 
DS núm. 76 (11 de maig), pago 3124-3133. 

Indústria (vegeu també Cens d'--- i Inversions en --
comer~) 

Inspecció tecnica de vehicles (vegeu Taxa per ---) 

Inspeccions 
a menjadors col·lectius 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3611. 
i control sanitari de earns fresques 
DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3827-3837. 
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Institut 
Balear de la Dona 
OS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3506-3514. 
d'investigació i tecnologia turística 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3103-3107. 

Intoxicacions per aigua mineral 
OS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3494-3495. 

Intrusisme en el transport de viatgers per carretera 
OS núm. 76 (11 de maig), pago 3123. 

Instal'lacions esportives 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3262-3264. 

Inundacions 
OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3441-3442. 

Inversions 
en comer~ 
OS núm. 66 (23 de mary), pago 2737. 
en comercialització de productes 
OS núm. 66 (23 de mary), pago 2737-2738. 
de la Conselleria d'Indústria 
OS núm. 89 (2 de novembre), pago 3548. 
en indústria i comer~ 
OS núm. 62 (9 de mary), pago 2567-2574. 
OS núm. 66 (23 de mary), pago 2737-2746. 
per al Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona 
OS núm. 95 (24 de novembre), pago 3743-3744. 

IRPF 
OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3443-3456. 

IVA 
sobre el transport aeri "xarter" espanyol 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3256-3259. 
OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3437-3438. 

-J-

Jaume I d'Inca (vegeu Obres a l'avinguda --) 

Joventut (vegeu Estudi sociologic sobre la --) 

Junta 
Insular d' Aigües (vegeu també Política financera de la--
-) 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3776. 
Arbitral de Consum 
OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3442. 

Juntes 
arbitrals 
OS núm. 76 (11 de maig), pago 3121. 
insulars d'aigües 
OS núm. 91 (9 de novembre), pago 3610-361l. 

Jutjat Penal a Menorca 
DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3423-3426. 

-L-

Línies de ferrocarril 
OS núm. 92 (10 de novembre), pago 3651-3658. 

Llei 
de carreteres 
OS núm. 95 (24 de novembre), pago 3741-3742. 
de comunitats balears assentades fora del territori de la 
CA 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3159-3160. 
de consells insulars 
OS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3397-3404. 
de costes 
OS núm. 79 (19 de maig), pago 3252. 
de transferencia d'urbanisme als consells insulars 
OS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3501-3506. 
14/91 de l'Estat 
OS núm. 72 (27 d'abril), pago 2996-3014. 
1/92, de protecció deis animals que viuen a l'entorn 
huma 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3772. 
4/92, del menor 
OS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3467-3468. 

Llengua catalana (vegeu Televisió en ---) 
a Aragó 
OS núm. 67 (24 de mary), pago 2785-2788. 
OS núm. 73 (28 d'abril), pago 3024-3031. 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3161-3168. 

Llengües oficials (vegeu Decret que regula l'ús de les -- a 
l'Administració de la CAIB) 

Llet (vegeu Consum subvencionat de ---) 

Llotges 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3158-3159. 

LOT 
OS núm. 75 (5 de maig), pago 3097-3098. 

Lluita contra incendis forestals 
OS núm. 78 (18 de maig), pago 3188. 

-M-

Majoristes de viatges 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3175-3180. 

Manteros 
OS núm. 77 (12 de maig), pago 3158. 
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Marina de L1ucmajor 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3253-3254. 

Medi ambient (vegeu Imposts indirectes per ---) 

Medi natural (vegeu Consell Consultiu en materia de 
conservació de la natura i --) 

Menjadors coHectius (vegeu Inspeccions a ---) 

Menor (vegeu també L1ei 4/92, del---) 

Menors de 12 anys a establiments turístics 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3775-3776. 

Menorca, reserva de la biosfera 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2901. 

Mesures 
contra la droga 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3696-3698. 
de seguretat i protecció contra incendis (vegeu també 
Expedients per incompliment de les -- i Sancions 
relatives a les ---) 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3638-3644. 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3745, 3758-3765 i 

3772-3773. 

Ministeri 
de Cultura 
DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3665-3666. 
d'Indústria (vegeu Convenis amb el---) 

Miró, J. (vegeu també Anunci "100 anys de __ ") 
DS núm. 77 (12 de maig), pago 3160-3161. 

Modernització 
del comer~ 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439. 
de la flota artesanal 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3189. 

Mola, la (vegeu Carretera de la Savina a ---) 

MOPT 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3251. 

Museu Naval a Eivissa 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3475-3479. 

-N -

Natura (vegeu Consell Consultiu en materia de conservació 
de la --- i medi natural) 

Neteja de torrents 
DS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3419. 

Normativa 
del palangre de superficie 
DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2955-2961. 
sanitaria (vegeu Sancions per incompliment de la ---) 

Nuclis de població (vegeu Xarxes d'instaHacions a les 
condicions historicoambientals deis ---) 

- 0-

Obres a l'avinguda Jaume 1 d'Inca 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3392. 

Oferta turística (vegeu Pla director de 1'---) 

Ona (vegeu Revista ---) 

Ordenació farmaceutica (vegeu Competencies d'--- i Decret 
d'---) 

Overbooking (vegeu Sancions per ---) 

-p-

Pacte autonomic en materia de pesca 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3614. 

Paisses, Ses (vegeu Ronda de ---) 

Parc 
d'innovació balear 
DS núm. 59 (23 de febrer), pago 2466-2484. 
DS núm. 68 (30 de marIY), pago 2818-2836. 
naturai (vegeu Albufera des Grao, --- i lila d'en Colom, 
--) 

Passiu financer 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3022-3023 . 

Passos elevats per a vianants 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3519. 

Patrimoni (vegeu també Imposts directes per ---) 
historie i artístic 
DS núm. 60 (2 de marIY), pago 2521-2527. 
DS núm. 64 (16 de marIY), pago 2677-2683. 

Pedreres 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3614-3619. 

Peix frese (vegeu Crisi europea, nacional i autonomica deis 
preus del ---) 

Pesca (vegeu Pacte autonomic en materia de ---) 

Pins (vegeu Tala de --- i savines) 
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Pitiüses (vegeu Embarcacions en aigües de les ---) 

Places turístiques iHegals (vegeu Sancions per ---) 

Pla 
de comer~ (vegeu Ajudes al---) 
de desenvolupament regional 
OS núm. 97 (1 de desembre), pago 3857-3865. 
director d'ordenació de I'oferta turística 
OS núm. 65 (17 de man;:), pago 2723-2729. 
director sectorial de deixalles 
OS núm. 66 (23 de mar9), pago 2769-277l. 
d'igualtat d'oportunitats per a la dona (vegeu 
Inversions per al --) 
de modernització d'allotjaments turístics 
OS núm. 68 (30 de mar9), pago 2803-2810. 
OS núm. 71 (21 d'abril), pago 2948-2955. 
de rehabilitació de fa~anes 
OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3667-3669. 
de reindustrialització 
OS núm. 64 (16 de marr,;), pago 2650-2651. 
OS núm. 94 (23 de novembre), pago 3717-3734. 

Plans d'ordenació de les ANEI de Menorca 
OS núm. 75 (5 de maig), pago 3096-3097. 

Planxes f10tants 
OS núm. 95 (24 de novembre), pago 3743. 

Platges (vegeu Control de --- i aigües) 

Pluvials (vegeu Evacuació de pluvials) 

Política 
financera 
OS núm. 72 (27 d'abril), pago 2975-2981. 
OS núm. 76 (11 de maig), pago 3133-3138. 

de la Junta d'Aigües 
OS núm. 95 (24 de novembre), pago 3745-3751. 

hidraulica 
OS núm. 74 (4 de maig), pago 3076-3090. 
OS núm. 78 (18 de maig), pago 3196-3205. 
teatral 
OS nÚID. 67 (24 de marr,;), pago 2781-2785 . 
OS núm. 70 (20 d'abril), pago 2916-2921. 

Pont 
d'Alcampo 
OS núm. 91 (9 de novembre), pago 3610. 

POOT (vegeu també Comissió tecnica i política del--) 
a les Pitiüses 
OS núm. 84 (14 d'octubre), pago 3418-3419. 

Pore negre (vegeu Produeeió de --) 

Port 
de ForneIls 
OS núm. 95 (24 de novembre), pago 3743. 
de Sant Antoni de Portmaoy 
OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3664-3665. 

Potabilitzadora del Pont d'Inea 
OS núm. 93 (16 de novembre), pago 3663-3664. 
OS nÚID. 96 (30 de novembre), pago 3771. 

Pou Boo Sossec 
OS núm. 72 (27 d'abril), pago 2966-2968. 

President del Govern (vegeu Projecte de lIei del---) 

Pressupost d'ingressos 
OS núm. 90 (3 de novembre), pago 3585-3591. 

Pressuposts 
generals 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3786-3811. 
OS núm. 98 (20, 21 i 22 de desembre), pago 3901-4071. 
de I'any 1992 
OS núm. 70 (20 d'abril), pago 2899-2900. 

Preus del peix fresc (vegeu Crisi europea, nacional 
autonómica deis ---) 

Primer cinturó de ronda d'Eivissa (vegeu Enllumenat del--
-) 

Producció de porc negre 
OS nÚID. 91 (9 de novembre), pago 3612. 

Productes 
agrícoles (vegeu Expedient de subvenció per a la millora 
d'estructures productives deIs ---) 
agroalimentaris 
OS núm. 60 (2 de marr,;), pago 2527-2531. 

Productos Lacteos, SA 
OS núm. 60 (2 de marr,;), pago 2503-2504. 

Programa Operatiu 5B Foner 
OS nÚID. 66 (23 de marr,;), pago 2747-2753. 
OS núm. 70 (20 d'abril), pago 2906-2916 i 2928-2934. 

Projecte de lIei 
de ea~a 
OS núm. 96 (30 de novembre), pago 3773. 
de comer~ interior 
OS núm. 66 (23 de mar9), pago 2753-2756. 
de l'esport 
OS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3435. 
del president del Govern 
OS núm. 89 (2 de novembre), pago 3547. 
de la recerca i la tecnologia 
OS núm. 94 (23 de novembre), pago 3697. 
regulador de l'esport i de l'esplai 
OS núm. 75 (5 de maig), pago 3100-3103. 
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Promoció turística (vegeu també Campanyes de ---) 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3520-3521. 

Prospeccions arqueologiques 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3609-3610. 

Protecció Civil (vegeu Servei de --) 

Provincia de las Islas Baleares 
DS núm. 61 (3 de mar~), pago 2556-2)6:2.. 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3239-3246. 

Publicitat 
a les carrete res 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3740-3742. 
institucional 
DS núm. 68 (30 de mar¡¡:), pago 2810-2818. 
DS núm. 71 (21 d'abril), pago 2939-2948. 
de les nostres illes 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3098. 

Purins (vegeu Contaminació de --) 

- Q-

Queixes de c1ients 
DS núm. 76 (11 de maig), pago 3122-3123. 

- R-

Recerca i tecnologia (vegeu Projecte de lIei de la --) 

Recursos energetics 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3466-3467. 

Reglament del Parlament de les IIIes Balears 
DS núm. 83 (13 d'octubre), pago 3405-3413. 

Reglaments generals 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2921-2928. 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3069-3075. 

Reforestació 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3635-3636. 

Relacions entre ajuntaments i Governació 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3439-3440. 

Renovació de vehicles 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3045-3046. 

Reserva de la biosfera (vegeu Menorca, --- i Serra de 
Tramuntana, -) 

Residencies de la tercera edat 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3440-3441. 

Residus 
solids 
DS núm. 61 (3 de mar~), pago 2542-2549. 
DS núm. 65 (17 de mar¡¡:), pago 2708-2716. 
no municipals 
DS núm. 93 (16 de novembre), pago 3669-3676. 
DS núm. 97 (1 de desembre), pago 3821-3827. 

Ronda de Ses Paisses 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3774. 

Roqueta, Sa (vegeu Cooperativa --) 

Rossellons "xirla" (vegeu Calador de --) 

-8-

Sancions 
per incompliment de la normativa sanitaria 
DS núm. 90 (3 de novembre), pago 3583-3584. 
per overbooking 
DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3492-3493. 
per places turfstiques iHegals 
DS núm. 87 (26 d'octubre), pago 3493-3494. 
relatives a les mesures de protecció i seguretat contra 
incendis 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3745. 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3772-3773 i 3775-
3776. 

Sant Antoni de Portmany (vegeu Port de ---) 

Savina, la (vegeu Carretera de --- a la Mola) 

Savines (vegeu Tala de pins i --) 

Sector 
de la pell 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3464. 
turístic (vegeu Sistema d'informació per al---) 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3781-3786. 
"xarter" interior 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3046-3047. 

Segon cinturó de ronda d'Eivissa 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3189-3190. 

Serra de Tramuntana, reserva de la biosfera 
DS núm. 60 (2 de mar~), pago 2531-2538. 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2901. 

Servei de Protecció Civil 
DS núm. 85 (19 d'octubre), pago 3441. 

Serveis 
regulars per carretera 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3099-3100. 
urbans i interurbans 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3042-3043. 

.\ , 

~ 
I 
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públics regulars de viatgers per carretera 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3192. 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3252. 

Síndic de Greuges 
DS núm. 63 (10 de mary), pago 2625-2639. 

Sistema d'informació per al sector turístic 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3776-3781. 

Situació economica 
DS núm. 70 (20 d'abril), pago 2904-2905. 

Sol'licituds de documentació 
DS núm. 64 (16 de mary), pago 2649-2650. 

Son Vida (vegeu Espai natural de ---) 

Subhasta de Blahi 
DS núm. 60 (2 de mary), pago 2505-2506. 

Subvencions 
als concessionaris de serveis públics 
DS núm. 79 (19 de maig), pago 3252. 
a les corporacions locals 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3644-365l. 
DS núm. 95 (24 de noverilbre), pago 3751-3758. 
electorals 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3038-3039. 
a la revista Ona 
DS núm. 64 (16 de mary), pago 2645-2646. 

Successions (vegeu Imposts directes per --) 

Sunday Times 
DS núm. 64 (16 de mary), pago 2644-2645. 

Supressió de barreres arquitectoniques 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3047-3068. 

-T-

Tala de pins i savines 
DS núm. 96 (30 de novembre), pago 3773-3774. 

Tarja turística 
DS núm. 77 (12 de maig), pago 3156. 
DS núm. 92 (10 de novembre), pago 3634-3635. 

Taxa per inspecció tecnica de vehicles 
DS núm. 86 (20 d'octubre), pago 3479-3485. 

Taxes 
DS núm. 73 (28 d'abril), pago 3023-3024. 

Taxímetre 
DS núm. 74 (4 de maig), pago 3042-3043 i 3045. 

Taxistes i disc-bus a Eivissa 
DS núm. 95 (24 de novembre), pago 3742-3743 . 

Televisió (vegeu Emissions de ---) 
en lIengua catalana 
DS núm. 64 (16 de mary), pago 2684-2688. 

Tercera Edat (vegeu Club de --- de Formentera 
Residencies de la ---) 

Torretó, Es (vegeu Finca ---) 

Torrent de can Tabau 
DS núm. 78 (18 de maig), pago 3194-3195. 

Torrents (vegeu Neteja de ---) 

Tours Operators (vegeu Majoristes de viatges) 

Transmissions (vegeu Imposts indirectes per ---) 

Transports 
regular de viatgers per carretera 
DS núm. 75 (5 de maig), pago 3009-3100. 
DS núm. 76 (11 de maig), pago 3122. 
aeri "xarter" (vegeu IV A sobre el---) 
de viatgers 
DS núm. 91 (9 de novembre), pago 3619-3624. 
DS núm. 94 (23 de novembre), pago 3700-3706. 

per carretera (vegeu Intrusisme en el---) 

Túnel de Sóller 
DS núm. 65 (17 de mary), pago 2707-2708. 

Turisme alemany 
DS núm. 68 (30 de mary), pág. 2795-2796. 

- U-

Urbanisme (vegeu L1ei de transferencia d'--- als consells 
insulars) 

ÚS vehicular del cata la a l'ensenyament 
DS núm. 88 (27 d'octubre), pago 3521-3526. 

UVI mobils 
DS núm. 62 (9 de mary), pago 2574-2579. 

- V-

Vaixell Bar Salaria 
DS núm. 60 (2 de mary), pago 2502-2503 . 

Vehicles (vegeu Renovació de --) 

Vinyet (vegeu Cultiu de ---) 
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-x-

Xarxes d'instal·lacions a les condicions historicoambientals 
deis nuclis de població 

DS núm. 81 (28 de detembre), pago 3306-3311. 

"Xirla" (vegeu Calador de rossellons ---) 

-z-

Zones 
turfstiques (vegeu Atur a les --- i Estacionalitat a les ---) 

I 
~ 
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