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El quarantè aniversari de l’Estatut d’autonomia de les 
Illes Balears ha de ser una bona ocasió per celebrar 
l’esdeveniment que suposa la vigència d’una norma tan 
important, sobre la qual hem construït la nostra societat 
a partir de la igualtat de drets de la ciutadania, i de les 
nostres institucions, cultura i llengua pròpies.

No podem valorar i estimar el que no coneixem, ni 
tampoc podem avançar cap al futur sense saber d’on 
venim i com hem evolucionat. És un deure de les 
institucions promoure i incentivar el coneixement de la 
nostra història, també la més recent, que ha configurat 
els nostres elements identificadors com a societat 
integradora, plural i moderna.

Per això mateix és tan important la difusió, en el format 
del còmic que teniu a les mans, d’aquesta història dels 
quaranta anys del nostre Estatut d’autonomia, perquè 
arribi a les persones en l’àmbit de l’educació informal i a la 
ciutadania en general i, en especial, als més joves.

Es tracta d’un instrument més al seu abast per estimular, 
per la via del coneixement, el sentiment de sentir-se part 
d’una comunitat, les Illes Balears, amb uns trets específics 
ben diferenciats i unes institucions pròpies.

Com a presidenta de les Illes Balears, vull celebrar l’edició 
d’aquest còmic commemoratiu de l’Estatut d’autonomia, 
amb la il·lusió que, a partir de la coneixença de quina és 
la terra on vivim i de com ens organitzam la gent que 
l’habitam, aporti idees positives i engrescadores.

Francina Armengol i Socias

Presidenta de les Illes Balears

























 L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

declara que:

• Les Illes Balears són una comunitat de persones lliures 

i per a persones lliures, on cada persona pot viure i 

expressar identitats diverses, amb esperit decidit de 

cohesió, fonamentat en el respecte a la dignitat de totes i 

cadascuna de les persones.

• L’aportació de tots els habitants de les Illes ens 

configura com una societat integradora, on l’esforç és 

un valor, i la capacitat innovadora i emprenedora s’ha 

d’impulsar i ha de continuar formant part del nostre 

tarannà, de sempre.

• La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, 

i la nostra cultura i tradicions són uns elements 

identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, 

són elements vertebradors de la nostra identitat.

• L’Estatut empara la insularitat del territori de 

la comunitat autònoma com a fet diferencial i 

mereixedor de protecció especial.

• Per avançar cap a una societat moderna és 

imprescindible aprofundir, i continuar apostant-hi, en 

valors de cohesió social, pau i justícia, desenvolupament 

sostenible, protecció del territori, i la igualtat de drets, 

especialment la igualtat entre homes i dones.
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TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

TÍTOL II

DELS DRETS, ELS DEURES I LES LLIBERTATS

DELS CIUTADANS DE LES ILLES BALEARS

TÍTOL III

DE LES COMPETÈNCIES DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

TÍTOL IV

 DE LES INSTITUCIONS DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

TÍTOL V

MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

Article 15

Drets de participació

1. Tots els ciutadans 
de les Illes Balears tenen 

dret a participar de forma 
individual o col·lectiva en la 

vida política, econòmica, 
cultural i social de 

la comunitat 
autònoma.

Article 4

La llengua pròpia

1. La llengua catalana, 
pròpia de les Illes Balears, 
tindrà, juntament amb la 

castellana, el caràcter 
d’idioma oficial.

Article 6

Els símbols de les Illes 

Balears

1. La bandera de les Illes Balears, 
integrada per símbols distintius 
legitimats històricament, serà 

constituïda per quatre barres roges 
horitzontals sobre fons groc, amb un 

quarter situat a la part superior 
esquerra de fons morat i amb 

un castell blanc de cinc 
torres enmig.

Article 30

Competències 

exclusives

49. Integració social 
i econòmica de 

l’immigrant.

Article 25

Salut

1. Es garanteix el dret a 
la prevenció i la protecció 
de la salut mitjançant un 
sistema sanitari públic de 

caràcter universal.

Article 30

Competències 

exclusives

3. Ordenació del 
territori, incloent-hi el 

litoral, l’urbanisme i 
l’habitatge.



TÍTOL VI

EL PODER JUDICIAL A LES ILLES BALEARS

TÍTOL VII

RELACIONS INSTITUCIONALS

TÍTOL VIII

FINANÇAMENT I HISENDA

TÍTOL IX

DE LA REFORMA DE L’ESTATUT

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ FINAL

Article 127

Competència i 

patrimoni

1. La Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears disposa, per 
al correcte desenvolupament 

i l’execució de les seves 
competències, d’hisenda i 

patrimoni propis.

Article 39

Les institucions

El sistema institucional 
autonòmic està integrat pel 

Parlament, el Govern, el president 
de la comunitat autònoma i els 
consells insulars de Mallorca, 

Menorca, Eivissa i Formentera sens 
perjudici de la seva autonomia 
constitucionalment garantida.

Article 88

Dret a la informació

1. Els poders públics de les 
Illes Balears vetllaran, mitjançant 

el que disposa el present títol, 
pel respecte a les llibertats i als 

drets reconeguts a l’article 20 de la 
Constitució, especialment els referits 

a la llibertat d’expressió i al dret a 
una informació independent, 

veraç i plural.

Article 40

Funcions i seu del 

Parlament

1. El Parlament representa el 
poble de les Illes Balears, exerceix 

la potestat legislativa, aprova 
els pressuposts de la Comunitat 

Autònoma, controla l’acció de govern 
i exerceix totes les competències 
que li atribueixen aquest Estatut, 

les lleis de l’Estat i les del 
Parlament mateix.



Una passejada per
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears






