CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
PLA ANUAL NORMATIU / OCTUBRE- NOVEMBRE-DESEMBRE 2016
INICIATIVES REGLAMENTÀRIES
Títol

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

Objecte de la norma

Òrgan responsable
tramitació

Establir els criteris, les zones, els procediments i els
requisits per aplicar a les Illes Balears el Reial decret
1632/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula Direcció General d'Espais
l’alimentació de determinades espècies de la fauna Naturals i Biodiversitat
silvestre amb subproductes animals no destinats al
consum humà (SANDACH)

Regular, amb relació als productes pesquers, els
aspectes següents:
- desembarcament o descàrrega
Decret pel qual es regula el desembarcament, la
- transport
primera venda, la traçabilitat i el control dels
- primera venda
productes pesquers a les Illes Balears
- emmagatzematge
- traçabilitat
- control i transmissió de la informació

Calendari (1)

07/12/2016

Direcció General de Pesca
i Medi Marí

11/11/2016

Decret pel qual es modifica la Reserva Marina de
Regular les activitats d’extracció de flora o fauna
Llevant de Mallorca i s'hi regulen les activitats
Direcció General de Pesca
marines i les activitats subaquàtiques en la Reserva
d'extracció de flora i fauna marines i les activitats
i Medi Marí
Marina del Llevant de Mallorca
subaquàtiques

18/11/2016

Decret pel qual s'estableix la Reserva Marina del Freu
de sa Dragonera i s'hi regulen les activitats d'extracció Crear la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera
de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques

07/10/2016

Direcció General de Pesca
i Medi Marí

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
PLA ANUAL NORMATIU / OCTUBRE- NOVEMBRE-DESEMBRE 2016
INICIATIVES REGLAMENTÀRIES
Títol

Objecte de la norma

Decret pel qual es regula el prototip racial del ca de
Regular el prototip racial del ca de bou
bou
(1) Data prevista d'aprovació.

Òrgan responsable
tramitació

Calendari (1)

Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia

25/11/2016

