PLA ANUAL NORMATIU 2017- INICIATIVES LEGISLATIVES
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització

d'estades

turístiques

a

habitatges
Llei de modificació general de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

Data prevista
d'aprovació

Modificar la Llei 8/2012 en relació amb la
comercialització

d'estades

turístiques

a

Secretaria General

Article 30.11

Febrer

Secretaria General

Article 30.11

Setembre

habitatges.

Modificar diferents aspectes de la Llei 8/2012.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Data prevista
d'aprovació

Adaptació de la llei a l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears de l’any 2007, regulació en
relació amb el dret bàsic en matèria del
procediment
Llei de regulació del Govern de les Illes Balears

d’iniciatives

legislatives

i

reglamentàries, inclusió en el mateix text legal

Secretaria General

Article 57

Juny

Secretaria General

Article 14

Juny

Secretaria General

Article 62

Setembre

de la regulació del Govern i de la regulació del
bon govern, i actualització i millora de la
redacció, si cal, de les disposicions en relació
amb el règim del Govern.
Adaptació de la legislació autonòmica a la
Llei de modificació de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de les
Illes Balears

normativa de caire bàsic de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Adaptació

Llei de Consells Insulars

de

la

normativa

a

l’Estatut

d’autonomia de les Illes Balears de l’any 2007,
adaptació a la reforma administrativa de l'Estat,
i modernització de l'administració insular.

CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Llei de pressuposts generals de la Comunitat Aprovació dels pressuposts generals de la
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018

Comunitat Autònoma per a l'any 2018.

Llei de modificació de la Llei 3/2007, de funció Adaptació de la Llei 3/2007 a l'Estatut Bàsic de
pública

l’Empleat Públic.

Secretaria General

Data prevista
d'aprovació

Article 135

Octubre

Article 31.3

Desembre

Secretaria General

Article 31.11

Desembre

Secretaria General

Article 30.19

Setembre

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Aprovació d’una nova llei per modernitzar,
unificar i sistematitzar la regulació que en
Llei d'ordenació i gestió de les emergències en
les Illes Balears

aquesta matèria es conté en les antigues Lleis
2/1998 (d'ordenació) i 3/2006 (de gestió) i
regular addicionalment i, amb més profunditat,
els

serveis

públics

de

prevenció,

extinció

d'incendis i salvament de les Illes Balears.
Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies
locals de les Illes Balears
Llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears

Establiment

d’

un

nou

model

policial

i

modificació de determinats aspectes puntuals.
Millora de diversos aspectes de la regulació amb
la finalitat de corregir la problemàtica que, a
nivell

tècnic,

s’ha

posat

l’execució de la norma.

de

manifest

en

Secretaria General

Article 31.70 i
30.31

Desembre

Definició, actualització i estructuració de les
competències, les funcions, l’organització i la
prestació dels serveis de prevenció, extinció
d’incendis
Llei de Serveis de prevenció i extinció d’incendis
i salvaments de les Illes Balears

i

salvaments

en

el

nou

marc

estatutari, establint el sistema integral dels
serveis de prevenció, extinció d’incendis i
salvaments de les Illes Balears dins del sistema
de Protecció Civil i Emergències autonòmic,
sense

perjudici

competències

de

la

concurrents,

regulació
en

d’altres

especial

matèria d’indústria, energia, i medi ambient.

en

Secretaria General

Article 31.11

Desembre

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Data prevista
d'aprovació

Modificació de la Llei de mediació familiar per tal
Llei de modificació de la Llei 14/2010, de 9 de d’adaptar-la a la Llei estatal 20/2013, de garantia
desembre, de mediació familiar

de la unitat de mercat, i a la Llei 5/2012, de

DG de Menors i FamíliesSecretaria General

Desembre

mediació en assumptes civils i mercantils.
Llei de família
Llei de modificació de la Llei 18/2001, de 19 de
desembre, de parelles estables
Llei de modificació de la Llei 17/2006, de 13 de
novembre, integral de l’atenció i dels drets de la
infància i l’adolescència de las Illes Balears

Aprovació de la llei de família balear.
Adaptació de la Llei de parelles estables a la
normativa europea i a la darrera jurisprudència
sobre la matèria.
Adaptació de la Llei autonòmica a la normativa
estatal (Llei orgànica 8/2015 i Llei 26/2015).

DG de Menors i FamíliesSecretaria General
DG de Menors i FamíliesSecretaria General

DG de Menors i FamíliesSecretaria General

Agost

Desembre

Desembre

Establir un règim legal aplicable a la intervenció
Llei d'acció concertada

del tercer sector en la prestació de serveis de DG de Planificació i Serveis Socialscaràcter
europea

social

d'acord

amb

la normativa

Secretaria General

Desembre

CONSELLERIA DE SALUT
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Data prevista
d'aprovació

Protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears. La modificació
afectarà el règim sancionador, els mecanismes
Llei de modificació de la Llei 7/2014, de les extrajudicials de resolució de conflictes de
persones consumidores i usuàries de les Illes consum,
Balears

les

competències

de

les

administracions de consum, afegirà un nou títol

DG de Consum i Secretaria
General

Setembre

que regularà la protecció dels consumidors en
matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, i
d'altres.
Llei de modificació del Decret llei 3/2013, de 14
de juny, pel qual es crea la Xarxa Hospitalària
Pública de les Illes Balears i s'estableix el
procediment de vinculació de centres privats
d'atenció hospitalària

Augment del període temporal màxim de
vigència del convenis singulars de 10 a 20 anys.

DG de Planificació, Avaluació i
Farmàcia

Juny

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Data prevista
d'aprovació

Llei per la qual es modifica la Llei 3/2002, de 17
de maig, d'estadística de les Illes Balears, per a Creació del Registre de Població de les Illes
la creació del Registre de Població de les Illes Balears i actualització de la Llei d'estadística

Secretaria General

Febrer

Secretaria General

Febrer

Secretaria General

Març

Balears
Establiment, amb visió global, d’un marc adient
Llei d'indústria

per a la regulació de l’activitat industrial i el seu
foment o promoció.
Regulació de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria,

Llei de cambres

Serveis

i

Navegació

en

l'àmbit

territorial de les Illes Balears, dins el marc fixat
per la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
Avantprojecte llei
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

en compliment
EAIB

Llei de declaració del Parc Natural Es Trenc- Declaració del Parc Natural Es Trenc-Salobrar de
Salobrar de Campos

Campos.

Data prevista
d'aprovació

Secretaria General

Gener

Secretaria General

Setembre

DG de Residus

Setembre

DG d'Agricultura i Ramaderia

Setembre

Crear el Cos d'Agents de Medi Ambient i inserirLlei de creació del cos d'agents de medi ambient lo a l'administració especial, de conformitat amb
de la Comunitat Autònoma

l'establert als articles 21 i 24 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la Funció Pública de la CAIB.

Llei de residus i sols contaminants de les Illes
Balears
Llei de modificació llei agrària

Ordenació del règim

de prevenció en la

producció i gestió dels residus i la regulació dels
sols contaminants a la comunitat autònoma.
Modificació de la llei vigent.

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS
Òrgan responsable
Títol

Llei d'accessibilitat universal

Objecte de la norma

Orientació del concepte d'accessibilitat vers un
sentit universal.

tramitació

Avantprojecte llei
en compliment
EAIB

Data prevista
d'aprovació

DG d’Arquitectura i Habitatge

Març

DG d’Arquitectura i Habitatge

Maig

DG d'Energia i Canvi Climàtic

Juliol

DG d'Ordenació del Territori

Maig

DG de Transports i Mobilitat

Abril

DG de Transports i Mobilitat

Abril

Fer una passa endavant en la incorporació de la
Llei d'habitatge

política pública d’habitatge en l’agenda política
de les Illes Balears.

Llei d'energies renovables, eficiència energètica Foment i planificació del canvi de model
i canvi climàtic

energètic.

Llei del sòl

Norma urbanística.

Llei de modificació de la Llei 4/2014, de Modificació i adaptació de la llei de transports
transports terrestres

terrestres.

Llei de carreteres

Llei de carreteres de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS
Òrgan responsable
Títol

Llei de consultes i processos participatius
Llei d'empreses culturals i creatives
Llei de modificació de la Llei 3/2015, de 23 de
març, de mecenatge cultural

Objecte de la norma

Regulació de les consultes populars i dels
processos participatius.
Regulació i foment de les empreses culturals i
creatives de les Illes Balears.
Modificació de la Llei de mecenatge cultural.

Llei de modificació de la Llei 5/2013, d'1 Modificació i actualització de la vigent Llei
d'octubre, audiovisual de les Illes Balears

audiovisual de les Illes Balears.

tramitació

Avantprojecte llei
en compliment
EAIB

Data prevista
d'aprovació

DG de Participació i Transparència

Article 31.10

Octubre

DG de Cultura

Article 30.26

Desembre

DG de Cultura

Article 30.26

Desembre

DG de Cultura

Article 30.26

Desembre

DG de Cultura

Article 30.25

Desembre

Aprovació d’una nova llei que refongui les
actuals Lleis 12/1998, de 21 de desembre, de
Llei del patrimoni de les Illes Balears

patrimoni històric, i 1/2002, de 19 de març, de
cultura popular i tradicional en un únic text
normatiu.

INICIATIVES REGLAMENTÀRIES
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
Títol

Modificació del Decret 24/2015, de 7 d'agost, pel
qual s'estableixen les competències i
l'estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

Instar la modificació del Decret 24/2015 atesa la
necessitat de redefinir les competències de la

DG de Fons Europeus

Març

DG de Fons Europeus

Sense data

Direcció General de Fons Europeus

Modificació del Decret 54/2004, de 18 de juny,
pel qual es regula el procediment
economicofinancer que s'ha de seguir en la
tramitació d'actuacions de la Comunitat

Necessitat d'adaptació als canvis del
procediment de tramitació.

Autònoma cofinançades amb fons europeus
Nova política de seguretat adaptada a
l’Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
Modificació de fitxers de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades

Compliment de l'ENS.
Posada al dia els fitxers actuals.

Unificació del registre de mitjans de
comunicació social (TDT) i regim jurídic de la

Posada al dia.

TDT.
Actualització de taxes de telecomunicacions

Millora del manteniment de les instal·lacions de
telecomunicacions.

DG de Desenvolupament
Tecnològic
DG de Desenvolupament
Tecnològic
DG de Desenvolupament
Tecnològic
DG de Desenvolupament
Tecnològic

Octubre
Octubre

Octubre

Juny

Aprovació de les tarifes aplicables als encàrrecs
de gestió que facin a la Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la

Resolució de tarifes de la Fundació BIT pels

Secretaria General

Març

DG de Desenvolupament

Desembre

Tecnològic
Multimèdia,
SAU

Setembre

(entitat
pública
Oferir
ajuts empresarial)
al sector

DG de Fons Europeus

Sense data

Crear i regular un registre d’agrupacions

DG d’Innovació i Recerca

Novembre

encàrrecs de gestió.

resta de poders adjudicadors
Decret pel qual es regula el règim jurídic

Adaptar la normativa anterior, Decret 36/2008, a

aplicable
a l’atorgament
de títolsde
habilitants
normativa
legislativa
audiovisual
estatal
i
Decret
d’aprovació
dels Estatuts
l’entitat per laAprovar
els Estatuts
d'una
nova entitat
jurídica
públicad'ajudes
empresarial
deinversors
Telecomunicacions
Decret
per a
del sector i
industrial
turístic
Decret peli qual
es crea i regula el Registre
d’Agrupacions Empresarials Innovadores de les

innovadores a les Illes Balears

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Títol

Decret de regulació del Registre electrònic

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Regulació del nou registre electrònic establert

Secretaria General

d’apoderaments
de la
Comunitat
Autònoma
Decret de derogació
Decret
24/2012,
pel qualde
es per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
crea la Delegació Territorial del Govern de les

Eliminar duplicitats administratives.

Illes Balears a Formentera
Decret pel qual es regula l'ús dels elements
bàsics de la identitat corporativa del Govern de
les Illes Balears

Secretaria General i DG de
Coordinació

Data prevista
d'aprovació

Setembre
Gener

Regulació dels elements bàsics de la identitat
corporativa del Govern de les Illes Balears i de
l'Administració de la comunitat autònoma de les

DG de Comunicació

Novembre

DG de Coordinació

Febrer

DG de Coordinació

Juny

Illes Balears.

Decret de regulació del Consell d’LGTBI de les

Desplegament reglamentari de l’article 7 de la

Illes Balears

Llei 8/2016.
Desplegament reglamentari de l'article 22.1 de

Reglament de definició del tractament i
denominació de les persones transsexuals
adultes i menors d'edat d'acord amb el gènere
sentit

la Llei 8/2016: Establir les condicions per tal que
les persones transsexuals siguin tractades i
anomenades d'acord amb el nom del gènere
amb què s'identifiquen, encara que siguin
menors d'edat, especialment en els àmbits
educatiu, universitari i sanitari.
Desplegament reglamentari de l'article 18 de la

Decret de regulació de l'Observatori per a la

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i DG de Relacions amb el Parlament

Igualtat

homes: Funcions, composició i funcionament de
l'Observatori per a la Igualtat.

i Institut Balear de la Dona

Setembre

Desplegament reglamentari de l'article 20 de la
Decret de regulació de la Comissió per a la

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i DG de Relacions amb el Parlament

Igualtat de Gènere

homes: Funcions, composició i funcionament de

i Institut Balear de la Dona

Setembre

la Comissió per a la Igualtat de Gènere.
Decret de regulació de les característiques dels

Desplegament reglamentari de l'article 70 de la

centres d'informació i assessorament a les

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i

dones víctimes de violència masclista i de fixació homes: Regulació dels centres d'informació i

DG de Relacions amb el Parlament
i Institut Balear de la Dona

de les ràtios adequades de professionals que

assessorament a les dones víctimes de violència

han d'atendre aquests centres

masclista.

Decret pel qual es determinen els criteris i les

Desplegament reglamentari de l'article 71 de la DG de Relacions amb el Parlament

condicions mínimes de qualitat i funcionament

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i
Desplegament reglamentari de l'article 23 de la

Decret mitjançant el qual s'estableixen els
continguts que ha de contenir l'informe biennal
sobre el conjunt de les actuacions del Govern de
les Illes Balears en relació amb l'efectivitat del
principi d'igualtat entre dones i homes

Desembre

Desembre

i Institut Balear de la Dona

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i
homes: Termes per a l'elaboració d'un informe
bianual sobre el conjunt de les actuacions del DG de Relacions amb el Parlament
Govern de les Illes Balears en relació amb

i Institut Balear de la Dona

Desembre

l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i
homes, que s'ha de presentar davant el
Parlament de les Illes Balears.

Decret mitjançant el qual es determinen els
òrgans competents en l'àmbit de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per imposar les sancions establertes en el Títol
VI de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de
dones i homes

Desplegament reglamentari de l'article 89 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i
homes: Òrgans competents per a imposar les
sancions establertes en el Títol VI de la llei
esmentada.

DG de Relacions amb el Parlament
i Institut Balear de la Dona

Novembre

Ordre per la qual es regulen els fitxers de
protecció de dades de la Conselleria de
Presidència

Regulació dels fitxers de protecció de dades de
la conselleria

Decret pel qual es regulen els registres de

Estructura i funcionament dels registres, tant

l'Administració Autonòmica

presencials com telemàtics

Secretaria General

Desembre

DG de Transparència i Bon Govern

Desembre

DG de Transparència i Bon Govern

Desembre

Incorporar les modificacions indicades per la llei
Decret pel qual es regulen les mesures de

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment

simplificació documental dels procediments

administratiu comú de les administracions
públiques

CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

Habilitar la consellera competent en matèria de
funció pública per establir equivalències entre el
Decret de modificació del Decret 62/2011, de 20
de maig, pel qual es regulen les modalitats de
col·laboració en les activitats formatives i en els
processos selectius i de provisió organitzats per
l’Escola Balear d’Administració Pública, i
s’aprova el barem de les indemnitzacions que
se’n deriven

personal

col·laborador

de

l’EBAP,

amb

la

proposta prèvia del Consell de Direcció de
l’Escola Balear de Funció Pública, i aplicar les
disposicions contingudes en el Decret als
processos

de

selecció

que

organitzi

la

Secretaria General

Gener

Secretaria General

Gener

Conselleria d’Educació i Universitat respecte del
personal docent no universitari, tal com es
preveu per a les activitats formatives i els
processos

de

selecció

que

organitza

la

Conselleria de Salut.

Decret de modificació del text consolidat del
Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de
contractes i el Registre de contractistes, aprovat
pel Decret 3/2016, de 29 de gener

Donar compliment al Conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de 16 de febrer de 2015, sobre diverses
actuacions

de

coordinació

en

matèria

de

contractació pública (publicat en el Butlletí
Oficial de l’Estat 49/2015, de 26 de febrer).

Decret pel qual es modifica el decret 30/2009, de
22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de

Establir criteris mes àgils a l'hora de seleccionar
personal funcionari interí.

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Desembre

les Illes Balears
Potenciar la Inspecció General com a òrgan de
control i de vigilància del compliment de les
Decret de la Inspecció General de Qualitat,
Organització i Serveis de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

normes de funció pública i de qualitat, anàlisi i
proposta

d’organització

en

l’àmbit

de

l’Administració autonòmica i de les entitats

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Juliol

autònomes que en depenen i desenvolupar les
funcions, composició i règim de funcionament
derivat d'aquesta.

Decret regulador dels permisos, llicències i
vacances del personal al servei de

Refondre normativa dispersa, unificar criteris

l'Administració de la Comunitat Autònoma de

d'interpretació i millorar la conciliació familiar.

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Desembre

les Illes Balears
Decret de modificació del Decret 12/2014, de 28
de febrer, pel qual es regulen la Comissió
d’Igualtat i la Comissió Tècnica de Seguiment del Simplificar
Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (serveis generals)

la

tramitació

diferents Plans d'igualtat.

i

l'execució

dels

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Febrer

Decret pel qual es desenvolupa la carrera
professional del personal al servei de

Desenvolupar l'EBEP i la Llei de Funció Pública

l'Administració de la Comunitat Autonòmica de

en relació a la carrera professional.

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Desembre

les Illes Balears (serveis generals)
Decret de modificació del Decret 13/2013, de 5
de abril, pel qual es regula el Fons de Seguretat
Pública

Adequar el Fons al nou model policial que se
derivarà de la modificació de la Llei 4/2013.

Secretaria General

Juliol

Secretaria General

Octubre

Decret de modificació del Decret 50/2014, de 5
de desembre, regulador del registre autonòmic
d’activitats i del registre d’acreditació del
personal dels serveis d’admissió i control
d’ambient intern dels espectacles públics i les

Adequar

la

norma

a

l’instrument

(eina

informàtica) per tal de facilitar la gestió del
Registre.

activitats recreatives
Decret pel qual es modifica el Decret 91/2005,

Ampliar

les

funcions

d'aquesta

Comissió,

d’1 de setembre, pel qual es crea la Comissió

especialment pel que fa al control de les

DG de Funció Pública i

Interdepartamental de Retribucions de la

plantilles del personal docent i del personal

Administracions Públiques

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

estatutari.

Febrer

Decret pel qual es crea l’especialitat de publicitat
dins l’escala humanística i de ciències socials
dels cossos facultatiu superior i facultatiu tècnic
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Crear aquesta especialitat de publicitat.

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Febrer

Decret regulador de l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d’accés a la funció

Regular l'exigència general del català en el marc

pública i per a l’ocupació de llocs de treball de

de la recent modificació legal en aquest àmbit.

Secretaria General

Febrer

l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
Establir
Decret pel qual es regula el Registre central del
personal de les entitats del sector públic
instrumental

l'organització

i

funcionament

del

Registre central del personal dels ens del sector
públic

instrumental

en

compliment

de

la

disposició addicional cinquena de la Llei 13/2014,

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Gener

de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la CAIB per a l’any 2015.

Decret regulador de l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els
procediments de provisió de llocs de feina de les
entitats locals de les Illes Balears reservats a
personal funcionari de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional
Decret de modificació del Decret 31/2012, pel
qual s'aproven els Estatuts de l'EBAP

Regular el nivell d'exigència del català per als
llocs de treball reservats a personal funcionari
de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional en l’àmbit territorial de la

DG de Funció Pública i
Administracions Públiques

Gener

CAIB.
Adaptar les funcions dels òrgans col·legiats i
altres figures de l'ens a la realitat de la gestió i

Secretaria General

Maig

Secretaria General

Setembre

coordinació de tasques

Decret de modificació del Decret 62/2011 que
regula les modalitats de col·laboració de les

Incloure noves figures en les modalitats de

activitats de l'EBAP i les indemnitzacions que

col·laboració de les activitats de l'EBAP.

se'n deriven

Modificació de l'Ordre del conseller d'Interior,
de 20 de juliol de 2001, per la qual s'estableix el
procés d'homologació,a través de l'IBAP, de les
accions formatives duites a terme pel personal
de la CAIB

Adaptar l'Ordre a la normativa vigent en matèria
de coordinació de policies locals (Llei 4/2013) i
en matèria de funció pública (Llei 3/2007) i

Secretaria General

Setembre

Secretaria General

Novembre

Secretaria General

Novembre

Secretaria General

Desembre

Secretaria General

Desembre

adaptar-la a la realitat actual.
Les citades mesures abans estaven regulades en

Decret pel qual s’executa en l’àmbit de la

el Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, i a

Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Reial l’àmbit de la CAIB, aquestes mesures s’havien
decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual

desenvolupat mitjançant Decret 7/2004, de 23 de

s’aproven mesures de control dels riscs

gener. No obstant això, amb l’aprovació del nou

inherents als accidents greus en els que

Reial Decret 840/2015 es deroga el 1245/1999, i

intervinguin substàncies perilloses

es fa necessari l’aprovació d’un nou decret que
desenvolupi aquestes mesures a la CAIB.
Ordenar i fomentar la col·laboració voluntària
dels ciutadans de les Illes Balears en les tasques

Decret pel qual s’estableix el Reglament de
Voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears

de salvament de persones i bens afectats per
qualsevol sinistre, establir el règim jurídic de les
organitzacions de voluntaris i normalitzar la seva
relació amb les Administracions Públiques i
organismes que formin part de la protecció civil.

Decret pel qual s’aprova el Pla Especial
d’Incendis de les Illes Balears

Adequar aquest pla a la nova normativa.

Decret de modificació del Decret 8/2004, de 23
de gener, pel qual es desenvolupen determinats Simplificar l’Annex II en relació a les persones
aspectes de la Llei d’Ordenació d’Emergències a obligades a realitzar plans d’autoprotecció.
les Illes Balears

Ordre de la consellera d’Hisenda i

Crear un Registre d’Entitats Formadores en

Administracions
Públiques
per la iqual es regula
Ordre
de la consellera
d’Hisenda

matèria d’Emergències en el que s’inscriuran
Donar compliment a l’establert al Decret 2/2005,

Administracions Públiques per la qual es
desenvolupa la formació mínima a exigir i altres
requisits per a la expedició de l’acreditació
professional de socorristes d’activitats
aquàtiques de les Illes Balears, i la seva
inscripció al Registre corresponent

Secretaria General

Setembre

Secretaria General

Octubre

de 14 de gener, regulador de les mesures
mínimes de seguretat i protecció que han de
complir les platges i zones de bany de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret 27/2015, de 24 d’abril.
Aprovar els Estatuts d’aquesta entitat creada

Decret pel qual s’aproven els Estatuts de

per l’article 45 de la Llei 12/2015, de 29 de

l’entitat pública empresarial Gestió

desembre, de pressuposts generals de la

d’Emergències de les Illes Balears

comunitat autònoma de les Illes Balears per a

Secretaria General, a instància de
la DG d’Emergències i Interior

Desembre

l’any 2016
Fixar l’obligatorietat de la norma UNE-EN 14960
(ara de compliment voluntari) pel que fa a
aquests tipus d'instal·lacions, per tal de garantir
Decret d’instal·lació i ús d’equipaments de jocs

la seguretat dels usuaris, que solen ser infants, i Secretaria General, a instància de

inflables a les Illes Balears

regular

la

professional

forma

d'atorgar

d’instal·lació

i

l’acreditació
funcionament

d’aquestes instal·lacions, d'acord a la previsió de
l'apartat 3 de l’article 56 de la Llei 7/2013

la DG d’Emergències i Interior

Desembre

Actualitzar
Decret regulador del règim jurídic de les
garanties i els dipòsits custodiats per la
Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

la

normativa

reglamentària

en

aquesta matèria, constituïda actualment pel
Decret 156/1989 i per l’Ordre del conseller Secretaria General, a instància de
d’Economia i Hisenda de 25 de gener de 1990, i la DG del Tresor, Política Financera
adaptar-la a la nova Llei 14/2014, de 29 de
desembre,

de

finances

de

la

Desembre

i Patrimoni

Comunitat

Autònoma de les Illes Balears
Decret de desplegament de la Llei 14/2014, de
29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Decret de modificació del Decret 62/2006, de 7
de juliol, pel qual es regula el règim de control
intern que ha d’exercir la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Ordre de determinació de l’estructura, la
justificació, la tramitació, la rendició de comptes
i altres documents relatiu a la comptabilitat
pública

Secretaria General, a instància de
la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes

Desembre

Balears
Secretaria General, a instància de
la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes

Octubre

Balears
Secretaria General, a instància de
la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes

Setembre

Balears

Ordre de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques d’aprovació de les
bases reguladores que han de regir la concessió
de beques per assistència als cursos bàsics de
capacitació per a l’accés a la policia local que
organitza l’Escola Balear d’Administració Pública

Secretaria General, a instància de
l’Escola Balear d’Administració
Pública

Juliol

Decret pel qual s’aprova el règim disciplinari de
la Funció Pública de l’Administració de la CAIB

Adaptar el règim de faltes al TREBEP, millorar i
agilitzar el procediment i adaptar-lo a la nova llei
de procediment administratiu

DG Funció Pública i
Administracions Públiques

Novembre

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Títol

Objecte de la norma

DG de Planificació, Ordenació i

Decret d'autonomia de centres

Centres

Ordre d'avaluació de l'educació secundària

Actualitzar l'avaluació de l'educació secundària

obligatòria

obligatòria a la nova normativa bàsica.

Ordre d'avaluació de batxillerat
Decret d'organització i funcionament dels
centres d'infantil i primària
Decret d'organització i funcionament dels
centres de secundària

Actualitzar l'avaluació de batxillerat a la nova
normativa bàsica.
Actualitzar la normativa a la nova realitat del
centres després de 14 anys de vigència del
decret actual.
Actualitzar la normativa a la nova realitat del
centres després de 14 anys de vigència del
decret actual

Decret d'organització i funcionament de les

Crear un decret específic de funcionament per

escoles d'arts

aquest tipus de centre.

Decret d'organització i funcionament dels

Crear un decret específic de funcionament per

conservatoris

aquest tipus de centre.

Decret d'organització i funcionament de les

Crear un decret específic de funcionament per

escoles oficials d'idiomes

aquest tipus de centre.

Decret d'organització i funcionament dels

Crear un decret específic de funcionament per

centres integrats de música

aquest tipus de centre.

Ordre de plantilles dels centres concertats

Òrgan responsable tramitació

Adequar les plantilles dels centres concertats al
nou desplegament curricular en vigor

DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres
DG de Planificació, Ordenació i
Centres

Data prevista
d'aprovació

31/12/2016

Febrer

Febrer

Novembre

Novembre

Desembre
Desembre
Desembre
Desembre

Desembre

Ordres de currículums d'arts plàstiques i disseny
Ordre d’admissió i matriculació d'alumnes dels
ensenyaments elementals i professionals de
música i dansa als centres sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears

Crear currículums propis d'arts plàstiques i
disseny.

DG de Planificació, Ordenació i
Centres

Modificar i Actualitzar la normativa existent per
l'admissió

i

matriculació

en

aquests

ensenyaments.

DG de Planificació, Ordenació i
Centres

Juny

Juliol

Corregir errades per omissió, actualitzar i
Modificació del Decret del Currículum dels

millorar

ensenyaments professionals de Música

professionals de música propi de les Illes

el

currículum

dels

ensenyaments

DG de Planificació, Ordenació i
Centres

Juny

Balears.
Decret de currículums dels nivells d'Intermedi i

Elaborar els currículums dels nivells Intermedi i

Avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes

Avançat de l’ensenyament d'idiomes.

DG de Planificació, Ordenació i
Centres

Juny

Ordre per la qual s’aproven les bases per a la
selecció, nomenament, avaluació, renovació i
cessament dels directors de centres públics que
imparteixen ensenyaments no universitaris en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes

Regular la selecció, nomenament, avaluació,
renovació i cessament dels

directors dels

centres públics.

DG de Planificació, Ordenació i
Centres

Gener

Balears
Ordre de la convocatòria per a l’establiment i la
renovació dels concerts educatius a partir del
curs acadèmic 2017-2018

Regular els concerts educatius des del curs 201718 al curs 2022-23.

DG de Planificació, Ordenació i
Centres

31/12/2016

Revisar i refondre la normativa que actualment
Ordre procediment exempcions, FOLC i
regulació CTAELC

regula aquestes matèries (exempcions de català,
FOLC i composició i funcions de la Comissió
Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

Agost

de i en Llengua Catalana).
Establir les equivalències entre els diferents
Ordre d'equivalències entre certificats de

certificats acreditatius de coneixements de

DG de Formació Professional i

llengües estrangeres i nivells del MCER

llengües estrangeres i els diferents nivells del

Formació del Professorat

Octubre

Marc Comú Europeu de Referència.
Regular els programes de qualificació inicial que
es desenvolupen en l’àmbit de les Illes Balears,
Ordre de Programes de Qualificació Inicial

d’acord amb les competències que té atribuïdes
sobre la matèria l’Administració de la Comunitat

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

Agost

Autònoma de les Illes Balears.
Establir les condicions perquè el professorat de
Ordre que regula les estades formatives a

formació professional pugui realitzar pràctiques

empreses per al professorat que imparteix

formatives a empreses per millorar la seva

formació professional

capacitació i les relacions entre la formació i el

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

Juny

món productiu.
Ordre per la qual s'estableix el currículum de
l'educació secundària per a persones adultes
que condueix a l'obtenció del títol de graduat en
educació secundària obligatòria a les Illes
Balears

Concretar el currículum LOMCE de l'educació
secundària per a persones adultes que condueix

DG de Formació Professional i

a l'obtenció del títol de graduat en educació

Formació del Professorat

Setembre

secundària obligatòria a les Illes Balears.

Ordre per la qual es regula l'organització i el

Regular l'organització i el funcionament dels

funcionament dels ensenyaments per a les

ensenyaments per a les persones adultes que

DG de Formació Professional i

A l'espera de

Formació del Professorat

l'aprovació de la

A l'espera de
Ordre d'organització i funcionament de cicles
formatius

Adaptar la normativa autonòmica a la normativa
reglamentària

estatal

que

se

dicti

en

desenvolupament de la LOMCE.

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal
A l'espera de

Ordre reguladora del procés d'admissió i
matrícula a cicles formatius

Adaptar la normativa autonòmica a la normativa
reglamentària

estatal

que

se

dicti

en

desenvolupament de la LOMCE.

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal
A l'espera de

Ordre reguladora dels ensenyaments dels cicles Regular el règim a distància dels ensenyaments
formatius en règim a distància

de formació professional a l'àmbit de la CAIB.

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal
A l'espera de

Ordre reguladora dels ensenyaments dels cicles
formatius en la modalitat de formació
professional dual

Regular la modalitat de formació professional
dual a l'àmbit de la CAIB.

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal
A l'espera de

Ordre reguladora de les pràctiques formatives a
centres de treball (FCT)

Adaptar la normativa autonòmica a la normativa
reglamentària

estatal

que

desenvolupament de la LOMCE.

se

dicti

en

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal

A l'espera de
Ordre per la qual es regulen les proves d’accés

Adaptar la normativa autonòmica a la normativa

als cicles formatius de formació professional del reglamentària
sistema educatiu a les Illes Balears

estatal

que

se

dicti

en

desenvolupament de la LOMCE.

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal
A l'espera de

Ordre per la qual es regulen les proves lliures

Adaptar la normativa autonòmica a la normativa

per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior reglamentària
de formació professional del sistema educatiu

estatal

que

se

dicti

en

desenvolupament de la LOMCE.

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

l'aprovació de la
norma
reglamentària
estatal

Ordre per la qual es regula l'homologació, el
reconeixement, la certificació i el registre de la
formació permanent del professorat (no
universitari de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears?)
Ordre de regulació del serveis d'orientació
educativa
Decret de la Mesa de Diàleg Permanent de pares
i mares d'alumnes

Regular

el

procés

d'homologació,

reconeixement, certificació i registre de les
activitats

de

formació

permanent

del

DG de Formació Professional i
Formació del Professorat

31/12/2016

professorat.
DG d'Innovació i Comunitat
Educativa
DG d'Innovació i Comunitat
Educativa

Novembre
Octubre

Ordre del conseller d'Educació i Universitat, per
la qual es regula l'organització i el funcionament
del servei escolar de menjador, de cafeteries i
d'escoles matineres

DG d'Innovació i Comunitat
Educativa

Desembre

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de
juliol de 2005. per la qual es regula el transport

DG d'Innovació i Comunitat

escolar en els centres docents públics de la

Educativa

Desembre

comunitat autònoma de les Illes Balears
Regular els centres d'educació especial i de les
Ordre de regulació dels Centres d'educació
especial

unitats especials a centres ordinaris. Hi ha un
apartat que s'ha de regular conjuntament amb
la DGFPFP, pel que es refereix a l’ FP Bàsica
adaptada per a alumnat amb NEE

DG d'Innovació i Comunitat
Educativa i DG de Formació
Professional i Formació del

Desembre

Professorat

Ordre de la consellera d'Educació i Universitat
per la qual es regula la implantació del
Programa de Reutilització i la creació d'un fons
de llibres de text i material didàctic per a
l'alumnat d'educació primària en els centres

DG d'Innovació i Comunitat
Educativa

Desembre

docents sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears
Ordre de la consellera d'Educació i Universitat
per la qual es regula la implantació del
Programa de Reutilització i la creació d'un fons
de llibres de text i material didàctic per a
l'alumnat d'educació secundària obligatòria en
els centres educatius sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears

DG d'Innovació i Comunitat
Educativa

Desembre

Ordre del conseller d'Educació i Universitat per
la qual es regulen a les Illes Balears les

DG de Política Universitària i

pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat

d'Ensenyament Superior

Desembre

dels ensenyaments artístics superiors
Decret del Pla estudis títol Superior en Música

Establir el Pla d'estudis.

Decret de complements retributius addicionals
del personal docent i investigador de la
Universitat de les Illes Balears
Decret de Prevenció

Regular els complements retributius del PDI.

DG de Política Universitària i
d'Ensenyament Superior
DG de Política Universitària i
d'Ensenyament Superior
DG de personal Docent

31/12/2016

31/12/2016

Setembre

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
Títol

Decret de modificació del Decret 15/2003, de 14
de febrer, pel qual es crea el Consell d’Infància i
Família de les Illes Balears

Decret del concert social

Decret regulador del sistema d’accés a serveis
residencials per a persones amb grau reconegut
de dependència
Decret de modificació del Decret 85/2010, que
regula la xarxa pública i concertada d’atenció
primerenca

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

Unificar dos òrgans col·legiats en matèria
d’infància i família a fi d’evitar duplicitats
administratives

i

garantir

la

participació

Secretaria General i DGl de
Menors i Famílies

Juliol

ciutadana.
Establir una nova regulació del concert social

Secretaria General I DG de

que ara està prevista en el Decret 18/2015.

Planificació i Serveis Socials

Establir

el

sistema

d’accés

als

Juliol

serveis

residencials del sistema públic de serveis socials

Secretaria General i DG de

per aquelles persones que tenen reconegut un

Planificació i Serveis Socials

Octubre

grau de dependència.
Modificar el Decret 85/2010, de 25 de juny, pel
qual es regula la xarxa pública i concertada

Secretaria General i DG de

d’atenció primerenca en l’àmbit dels servies

Planificació i Serveis Socials

Octubre

socials de les Illes Balears.

Decret de modificació del Decret 115/2010, del
règim especial d’ajudes a l’exterior en matèria
de cooperació al desenvolupament i solidaritat

Modificar el decret esmentat

Secretaria General i DG de
Cooperació

Desembre

internacional
Decret de modificació del Decret 16/1997, pel
qual es crea l’Oficina de Defensa de Drets del
Menor a la CAIB

Modificar el decret esmentat.

Secretaria General

Desembre

Ordre de modificació de l’Ordre per la qual
s’estableix el procediment a seguir per l’Institut
Balear d’Afers Socials en la tramitació dels

Secretaria General i DG de

Modificar l’ordre esmentada.

Dependència

expedients per al reconeixement, la declaració i

Desembre

la qualificació del grau de minusvalidesa

Ordre de fitxers amb dades de caràcter personal
de la Conselleria

Aprovar els fitxers amb dades de caràcter
personal de la Conselleria d’acord amb la LO

Ordre de modificació de l’ordre de bases

Actualitzar

reguladores de subvencions

subvencions de la Conselleria.

Decret pel qual es regulen les condicions de les
escoletes assistencials infantils de la CAIB

Secretaria General

Desembre

Secretaria General

Desembre

Secretaria General

Desembre

15/1999 i la resta de normativa reguladora.
les

bases

reguladores

de

Regulació de serveis assistencials.

Definir els criteris d’autorització i acreditació
dels serveis per a joves en procés d’emancipació
Decret sobre els criteris d’autorització i
acreditació dels serveis per a joves en procés
d’emancipació, i de regulació de la renda
d’autonomia personal per a joves que han estat
sotmesos a mesures de justícia juvenil

que

han

estat

sotmesos

a

mesures

administratives de protecció o a mesures de
justícia

juvenil,

així

com

la

forma

i

el Secretaria General i DG de Menors

procediment d’accés i la llista d’espera per
gaudir d’aquests serveis públics. També té per
objecte regular la renda d'autonomia personal
per a joves en procés d'emancipació que han
estat sotmesos a mesures de justícia juvenil

i Famílies

Octubre

CONSELLERIA DE SALUT
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

Desenvolupar la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de la persona en el procés de
morir, creant el Comitè d’Ètica Assistencial de les
Illes Balears, com òrgan col·legiat de deliberació,
de
Decret pel qual es desenvolupa la Llei 4/2015

caràcter

permanent

l’assessorament

de

i

consultiu,

pacients,

per

usuaris,

professionals de la salut i equips directius dels

DG de Planificació, Avaluació i
Farmàcia

Desembre

centres e institucions sanitàries en la prevenció
o resolució dels conflictes ètics que es puguin
generar en el procés d’atenció sanitària i altres
aspectes necessaris recollits a la Llei.
Regular criteris de flexibilitat a la freqüència de
Decret pel qual s'estableixen els requisits
sanitaris per acollir-se a la reducció de
freqüència dels mostreig microbiològic de
determinats productors carnis de les Illes
Balears

mostreig dels criteris microbiològics d’aplicació
a petits escorxadors i establiments que elaborin
carn picada i preparats de carn en petites
quantitats, així com establir mesures per vigilar

DG de Salut Pública i Participació

Desembre

el compliment dels criteris microbiològics dins
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Decret pel qual es regula l'exercici de sanitat
mortuòria de les Illes Balears

Regular

l'exercici

de

la

policia

sanitària

mortuòria a l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

Direcció General de Salut Pública i
Participació

Desembre

Decret pel qual es crea la Xarxa d’Assistència
Epidemiològica de les Illes Balears

Crear la Xarxa d’Assistència Epidemiològica de
les Illes Balears i regular el procediment de
recollida de la informació epidemiològica

Direcció General de Salut Pública i
Participació

Ordre de la consellera de Salut per la qual

Establir les bases reguladores que han de regir

s'estableixen les bases reguladores de les

la concessió de subvencions en matèria de salut Direcció General de Salut Pública i

subvencions per du a terme activitats en matèria pública i consum que es convoquin des de la
de salut pública i consum
Ordre de la consellera de Salut per la qual es
modifica/aprova el calendari de vacunacions
infantils sistemàtiques de les Illes Balears

Participació

Desembre

Juny

Conselleria de Salut.
Modificar/Aprovar el calendari de vacunacions Direcció General de Salut Pública i
infantils sistemàtiques de les Illes Balears
Crear

un

òrgan

col·legiat

de

Participació

Juny

participació

comunitària, de coordinació i d’assessorament
Decret pel qual es crea la Plataforma d'Oci de

en la prevenció de riscos per a la salut associats Direcció General de Salut Pública i

Qualitat de les Illes Balears

a l'oci recreatiu i en la promoció d'un oci de
qualitat a l'àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Participació

Juny

Desenvolupar la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de la persona en el procés de
morir, creant el Comitè d’Ètica Assistencial de les
Illes Balears, com òrgan col·legiat de deliberació,
Decret de creació del Comitè d'Ètica Assistencial de caràcter permanent i consultiu, per
de les illes Balears i dels comitès d'ètica

l’assessorament de pacients, usuaris,

assistencial del sistema sanitari públic o privat

professionals de la salut i equips directius dels

DG de Planificació, Avaluació i
Farmàcia

Desembre

centres i institucions sanitàries en la prevenció o
resolució dels conflictes ètics que es puguin
generar en el procés d’atenció sanitària i altres
aspectes necessaris recollits a la Llei
Definir el règim jurídic general del personal
Decret de l'Estatut del personal investigador en

investigador de l'àmbit de salut i la seva relació

DG d'Acreditació, Docència i

salut

amb les entitats sanitàries públiques a les que

Recerca en Salut

Desembre

estiguin adscrits.
Decret per el que es regula l'ordenació del
sistema de Formació Sanitària Especialitzada en Ordenació del sistema de formació sanitària
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes

especialitzada a les Illes Balears.

DG d'Acreditació, Docència i
Recerca en Salut

Juny

Balears
Decret pel qual es regula la Comissió de
Formació Continuada de les Professions
Sanitàries de les Illes Balears, el procediment

Ordenació del sistema d'acreditació de la

DG d'Acreditació, Docència i

d’acreditació i les activitats de col·laboració i

formació sanitària continuada a les Illes Balears.

Recerca en Salut

avaluació dutes a terme per experts avaluadors
així com les indemnitzacions que se’n deriven

Juny

Realitzar una regulació sistemàtica del règim de
vacances, permisos i reduccions de jornada del
Decret en matèria de permisos, reduccions de

personal estatutari, atribuint efectiu caràcter

jornada i vacances del personal estatutari del

normatiu a matèries que a hores d'ara es troben

Servei de Salut de les Illes Balears

simplement

regulades

per

mitjà

Secretaria General

Juny

Secretaria General

Desembre

d'acords

sindicals, sense que s’hagi completat el procés
normatiu
Ordre de la conselleria de Salut de creació de
fitxers i de modificació d'alguns dels existents
que contenen dades de caràcter personal de la
Conselleria de Salut

Creació del fitxer "Obesitat dels alumnes de les
Illes Balears", modificació del fitxer "Personal
exposat

a

l'amiant"

i

creació/modificació

d'altres fitxers necessaris per la gestió de la
conselleria
Adequació de les exigències de català a la Llei

Decret pel qual es regulen les exigències de

4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació

català del personal estatutari

lingüística per a la recuperació de l’ús del català
en l’àmbit de la funció pública.

Decret pel qual s'aprova la política de seguretat
de la informació del Servei de Salut de les Illes
Balears
Decret pel qual es regula la gestió de la
prestació ortoprotètica

Decret pel qual es regula la lliure elecció de
metge i la segona opinió mèdica

Definir la política de seguretat de la informació
del Servei de Salut de les Illes Balears.
Establir el procediment administratiu per a
accedir a la prestació i el catàleg de material
ortoprotètic.
Establir els requisits, limitacions i procediments
per a l’exercici dels drets de lliure elecció de
metge i de segona opinió mèdica.

Direcció de Recursos Humans i
Relacions Laborals del Servei de

Juny

Salut de les Illes Balears

Direcció General de Planificació,
Avaluació i Farmàcia
Direcció General de Planificació,
Avaluació i Farmàcia

Direcció General de Planificació,
Avaluació i Farmàcia

Març

Desembre

Desembre

Decret pel qual s'estableix el procediment per

Regular el procediment per a la obtenció de

obtenir les dades necessàries per a la facturació dades necessàries per facturar les prestacions
dels tercers obligats al pagament de les

de serveis sanitaris als tercers obligats i als

prestacions assistencial del sistema sanitari

usuaris sense dret a la assistència sanitària

públic de les Illes Balears

pública.

Decret pel qual es creen noves categories de

Creació

personal estatutari

estatutari.

de

noves

categories

de

personal

Direcció General de Planificació,
Avaluació i Farmàcia

Desembre

Direcció de Recursos Humans i
Relacions Laborals del Servei de

Juny

Salut de les Illes Balears

Aprovar els Estatuts de GSAIB, que té per
Decret d’aprovació dels Estatuts de l’entitat

objecte prestar serveis de suport a l’activitat

pública empresarial Gestió Sanitària i

assistencial dels centres sanitaris del Servei de

Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

Salut de les Illes Balears i de la Xarxa Sanitària

Secretaria General

Desembre

Secretaria General

Desembre

Pública de les Illes Balears.
Decret de garantia dels terminis màxims de
resposta en l’atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent en el Servei de Salut de
les Illes Balears

Establir el termini màxim de resposta en
l’atenció sanitària especialitzada programada i
no urgent i la regulació de les garanties del
pacient en cas d’incompliment de l’esmentat
termini.

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

Dur a terme una ordenació integral dels casinos
Decret de casinos

de joc, d'acord amb les regles, els principis i els
criteris de la Llei de joc i apostes de les Illes

Secretaria General

Juny

Secretaria General

Juny

Secretaria General

Juny

Secretaria General

Juny

Secretaria General

Desembre

Balears.
Regular les apostes de la comunitat autònoma
de les Illes Balears amb la finalitat d'integrar-les
com una variant de l'activitat del joc, garantint
Decret d'apostes

tan

la

seguretat

i

transparència

del

desenvolupament de les apostes com el dret
dels participants i, en particular, d'aquells grups
més vulnerables.
Decret de desenvolupament de la Llei d'igualtat
Modificació del Decret 19/2006, pel qual es
regulen determinats aspectes jurídics aplicables
a màquines de joc

Desenvolupament reglamentari dels articles 40 i
75 de la llei d'igualtat.
Modificar aquells aspectes que produeixen
conflictes d'interpretació.
Regulació del servei públic i del model de gestió

Decret de modificació del règim actual de les ITV de la ITV en la comunitat autònoma de les Illes
Balears

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

Establir els criteris, les zones, els procediments i
Decret pel qual es regula a les Illes Balears l'ús
de determinats subproductes animals no
destinats al consum humà per a l'alimentació
d'espècies necròfagues d'interès comunitari

els requisits per aplicar a les Illes Balears el Reial
decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel qual
es

regula

l’alimentació

de

determinades

espècies de la fauna silvestre amb subproductes
animals

no

destinats

al

consum

DG d'Espais Naturals i
Biodiversitat

Desembre

humà

(SANDACH).
Regular, amb relació als productes pesquers, els
Decret pel qual es regula el desembarcament, la aspectes següents: el desembarcament o la
primera venda, la traçabilitat i el control dels

descàrrega, el transport, la primera venda,

productes pesquers a les Illes Balears

l’emmagatzematge, la traçabilitat i el control i la

DG de Pesca i Medi Marí

Juny

DG de Residus

Setembre

DG d'Agricultura i Ramaderia

Gener

transmissió de la informació.
Decret pel qual es regula la gestió de residus

Ordenar i controlar la gestió dels residus

sanitaris a les Illes Balears (conjunt amb Salut)

sanitaris a les Illes Balears.

Decret pel qual es regula el prototip racial del ca
de bou

Regular el prototip racial del ca de bou.

Decret pel qual es regulen les condicions
higienicosanitàries per a realitzar el
subministrament directe per part dels caçadors
de petites quantitats de peces de caça silvestre o
de carn de caça silvestre al consumidor final o a
establiments de comerç al detall de les Illes
Balears
Decret d'arts de tirada
Decret pel qual es regulen les activitats
relacionades amb el corall

Regular les condicions higienicosanitàries per a
realitzar el subministrament directe per part
dels caçadors de petites quantitats de peces de

DG d'Agricultura i Ramaderia

Juliol

Regular la pesca del jonquillo. Excepció UE.

DG de Pesca i Medi Marí

Setembre

Regular la pesca de corall.

DG de Pesca i Medi Marí

Setembre

DG de Pesca i Medi Marí

Setembre

DG de Pesca i Medi Marí

Setembre

DG de Pesca i Medi Marí

Setembre

DG de Pesca i Medi Marí

Setembre

CMAB

Novembre

DG d’Agricultura i Ramaderia

Desembre

caça silvestre o de carn de caça silvestre al
consumidor final o a establiments de comerç al
detall de les Illes Balears.

Decret pel qual es regula el busseig professional Regular el busseig professional.
Decret pel qual es regulen les titulacions
nauticopesqueres

Regular les titulacions nauticopesqueres.

Decret pel qual es modifica el descans setmanal Regular

el

descans

setmanal

a

la

pesca

a la pesca professional

professional.

Decret de mesures urgents de reducció de

Reduir l'esforç pesquer a les diferents àrees de

l'esforç pesquer

pesca de la Mediterrània.

Decret d'organització, funcions i règim jurídic de Establir l'organització i funcions i règim jurídic
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la CMAB en previsió de la Llei 12/2006,
(CMAB)

d'Avaluació Ambiental
Crear i regular el catàleg de varietats locals de

Decret pel qual es crea el catàleg de les varietats les Illes Balears, establir les condicions per
locals d’interès agrari de les Illes Balears

inscriure-hi varietats locals i crear la comissió de
varietats locals de les Illes Balears

Decret que regula la identificació dels animals
que viuen a l’entorn humà, i pel qual s’estableix
el registre d’identificació animal de les Illes
Balears

Regular la identificació dels animals que viuen a
l’entorn humà i establir el registre d’identificació

Decret de modificació del Decret 130/2001, de 23

DG d’Espais Naturals i

de novembre, pel qual s’aprova la delimitació a Modificar el Decret 130/2001

Biodiversitat

escala 1:5000 de les àrees d’alzinar protegit
Decret per a la protecció i conservació dels

Establir mesures de pesca sostenible i reducció

recursos pesquers a les aigües interiors de les

de l’esforç pesquer a les aigües interiors

illes Pitiüses

d’Eivissa i Formentera

Decret de Derogació del Decret 42/1985,d'1
d'abril, pel qual s'aprova el reglament de la
Denominació d'origen "Mahón" i del seu Consell
Regulador

DG d’Agricultura i Ramaderia

Desembre

animal de les Illes Balears

Desembre

DG de Pesca i Medi Marí

Desembre

DG d’Agricultura i Ramaderia

Desembre

Modificar el pes de la peça de formatge i el
logotip.

Adaptar

la

normativa

Regulador al Decret 49/2004

del

Consell

CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable tramitació

Reglament desenvolupament Llei d'Accesibilitat Desenvolupament normativa d'aplicació de la
Universal

Reglament desenvolupament Llei d'Habitatge

llei.

d'aprovació

Lligat a
DG d’Arquitectura i Habitatge

l’aprovació de la
llei

Desenvolupament normativa d'aplicació de la
llei.
Regular

Data prevista

Lligat a
DG d’Arquitectura i Habitatge

l’aprovació de la
llei

l’exercici

de

l’activitat

de

lloguer

Decret pel qual es regula l’activitat de lloguer

d’embarcacions i vaixells d’esbarjo en ports o

d’embarcacions i vaixells d’esbarjo

punts de la comunitat autònoma de les Illes

DG de Ports i Aeroports

Febrer

DG de Ports i Aeroports

Setembre

DG d’Energia i Canvi Climàtic

Març

DG de Transports i Mobilitat

Setembre

DG d’Energia i Canvi Climàtic

Desembre

Balears.
Decret pel qual es desenvolupa la Llei 11/2010,
de 2 de novembre, d’ordenació del transport
marítim de les Illes Balears

Desenvolupament

reglamentari

de

Decret que regula el certificat d'eficiència

Desenvolupament

energètica

tramitació electrònica dels certificats.

Reglament desenvolupament Llei Transports
Decret de modificació del Decret 60/2005, de 27
de maig, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental i el Comitè Tècnic del Canvi
Climàtic

la

Llei

per

la

11/2010.
reglamentari

Desenvolupament reglamentari de la Llei de
transports modificada.
Adequació de l'estructura i funcionament de la
Comissió a la realitat de la gestió de la política
climàtica a Balears

Decret de modificació del Decret 45/2008, d'11
d'abril, pel qual es regula el règim econòmic
dels drets d'alta i altres serveis relacionats amb
el subministrament de gas per canalització

Adequació del contingut del decret a l'evolució
del mercat de gas natural, així com incloure-hi
clàusules

de

protecció

als

consumidors

DG d’Energia i Canvi Climàtic

Desembre

DG de Mobilitat i Transports

Setembre

DG de Mobilitat i Transports

Juny

vulnerables en línia amb l'acordat per la Mesa
per a la lluita contra la pobresa energètica

Decret pel qual s'aprova el model d'estudi
econòmic per a la determinació de tarifes de
caràcter urbà i interurbà del servei de transport
públic discrecional de viatgers en vehicles de
turisme i s'estableixen les condicions per a la
seva aplicació a la Comunitat Autònoma de les

Aprovació del model d’estudi econòmic previst a
la Llei 4/2014, de 20 de juny de transports
terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears

Illes Balears
Ampliació del nombre de vocals del Ple del
Consell Balear de Transports Terrestres per tal
Decret pel qual es modifica el Decret 108/2011,

d’adaptar-lo a la Llei 2/2011, de 22 de març, per

d'11 de novembre, pel qual es regula el Consell

la qual es regula la participació institucional de

Balear de Transports Terrestres

les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de
les Illes Balears

Adscriure el registre d’establiments de busseig
recreatiu (actualment adscrit a la Conselleria de
Turisme) a la Conselleria de Territori, Energia i
Decret pel qual es modifica el Decret 14/2014, de Mobilitat, per tal d’adaptar-lo al Decret 3/2017,
14 de març, pel qual s'estableixen els principis

de 29 de març, de la presidenta de les Illes

generals en matèria de busseig recreatiu a la

Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015,

comunitat autònoma de les Illes Balears

de

7

d’agost,

pel

qual

s’estableixen

les

DG de Ports i Aeroports (en
col·laboració amb Secretaria

Setembre

General)

competències i l’estructura orgànica bàsica de
les

conselleries

de

l’Administració

de

la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Regular les normes internes de funcionament i
les relacions entre Administració Portuària i
Ordre del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat per la qual s'aprova el Reglament
d'Explotació i Policia dels ports de gestió directa
competència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

usuaris del serveis per a tots els ports i
instal·lacions de gestió directa, competència de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el
funcionament dels serveis i operacions, així com
els usos i activitats, que es desenvolupen en
aquest

àmbit,

establint

les

actuacions

administratives a desenvolupar per als supòsits
d'incompliment de la normativa d'aplicació

Ports de les Illes Balears

Desembre

Ordre del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat per la qual s'aprova el procediment
d'atorgament d'autoritzacions d'ocupació del
domini públic portuari als ports de gestió directa
dependents de la comunitat autònoma de les
Illes Balears
Ordre del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat per la qual s'aprova el Plec de
condicions generals per a l'atorgament
d'autoritzacions d'ocupació del domini públic
portuari als ports de gestió directa dependents
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Establir el règim jurídic i el procediment
d'atorgament de les autoritzacions en el domini
públic

portuari

dels

ports

i

instal·lacions

Ports de les Illes Balears

Desembre

Ports de les Illes Balears

Desembre

competència de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

L’aprovació del condicionat general aplicable als
titulars d'autoritzacions d'ocupació temporal, de
domini públic, al ports i instal·lacions de gestió
directa competència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS
Títol

Objecte de la norma

Decret pel qual s'aproven els estatuts de

Aprovació dels Estatuts de l'entitat pública

l'entitat pública empresarial Institut de la

empresarial Institut de la llengua i la cultura de

llengua i la cultura de les Illes Balears (ILLENC)

les Illes Balears (ILLENC)

Òrgan responsable tramitació

Data prevista
d'aprovació

DG de Cultura

Juliol

DG d'Esports i Joventut

Desembre

DG d'Esports i Joventut

Desembre

DG d'Esports i Joventut

Desembre

DG d'Esports i Joventut

Desembre

Decret pel qual es modifica el Decret 86/2008,
d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen Actualització i revisió del decret regulador dels
els processos electorals de les federacions

processos electorals de federacions esportives

esportives de les Illes Balears
Decret de creació de la Comissió contra la

Creació i regulació de la Comissió contra la

violència a l'esport de les Illes Balears (articles

violència a l'esport descrita als articles 100, 101 i

100, 101 i 102 de la Llei 14/2006 de l'esport)

102 de la Llei de l'esport

Decret premis Esports IB (article 10 c) de la Llei

Regulació del premi Esports IB descrit a l'article

14/2006 de l'esport a les Illes Balears)

10 c de la Llei de l'esport de les Illes Balears

Decret pel qual es modifica el decret 38/2015, de Modificació del decret regulador de l’esport en
22 de maig, pel qual es regula l'activitat

edat escolar en els àmbits de competició,

esportiva en edat escolar a les Illes Balears

iniciació i promoció

Desenvolupament de la Llei 10/2006, integral de
Decret pel qual es desenvolupa parcialment la

la joventut, en matèria de formació del lleure

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la

infantil i juvenil, instal·lacions i activitats de

joventut

lleure, carnet jove i cens d'entitats juvenils i

DG d'Esports i Joventut

Desembre

DG de política Lingüística

Desembre

DG de Política Lingüística

Desembre

Secretaria general

Desembre

DG d'Esports i Joventut

Abril

DG d'Esports i Joventut

Desembre

prestadores de serveis a la joventut
Decret pel qual es modifica el Decret 1/2014, de
10 de gener, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana

Actualització i revisió del decret regulador de
l'avaluació de coneixements de llengua catalana

Desplegament reglamentari de la normativa
Decret pel qual es regula l’ús de les llengües

lingüística

vigent

oficials a l’Administració de la Comunitat

lingüística,

Llei

(Llei

Autònoma de les Illes Balears

l’Administració de la Comunitat Autònoma), en

de

de
règim

normalització
jurídic

de

substitució del derogat Decret 100/1990.
Ordre per la qual es regulen els fitxers
de protecció de dades de la Conselleria
de Transparència, Cultura i Esports

Regulació dels fitxers de protecció de dades de
la conselleria

Ordre per la qual es regulen els barems dels
resultats esportius a les competicions avaluables Regulació dels barems de competició per a la
per a la qualificació d'esportista d'alt nivell de

qualificació d'esportista d'alt nivell.

les Illes Balears
Decret de preus públics del Poliesportiu
Príncipes de España

Establir els nous preus públics de la instal·lació

