Darrera actualització: 14/12/2018

PLA ANUAL NORMATIU 2018
INICIATIVES LEGISLATIVES
CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
Necessitat de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
Llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
de turisme de les Illes Balears

juliol, de turisme de les Illes Balears, per esmenar
diverses mancances detectades durant els anys de
vigència i fer-ne determinades adequacions a les
necessitats reals.

Direcció General de
Turisme

Abril

Data aprovació
en Consell de
Govern

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB

Data aprovació
en Consell de
Govern

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 d’iniciatives
Llei de regulació del Govern de les Illes Balears

legislatives i reglamentàries, inclusió en el mateix
text legal de la regulació del Govern i de la regulació

Secretaria General

Article 57

Març

Secretaria General

Article 14

Juny

Secretaria General

Article 62

Setembre

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 normativa
Llei de modificació de la Llei 3/2003, de 26 de

de caire bàsic de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del

març, de règim jurídic de l’Administració de la

procediment administratiu comú de les

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Adaptació de la normativa a l’Estatut d’autonomia de

Llei de consells insulars

les Illes Balears de l’any 2007, adaptació a la reforma
administrativa de l’Estat i modernització de
l’Administració insular.

06/07/2018

CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
Llei de pressuposts generals de la Comunitat

Aprovació dels pressuposts generals de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2019 Autònoma per a l’any 2019.
Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat
autònoma 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

Secretaria General

Article 135

Data aprovació
en Consell de
Govern

Octubre

Direcció General de
Adaptació de la Llei 3/2007 a l’Estatut bàsic de

Funció Pública i

l’empleat públic.

Administracions

Millora de diversos aspectes de la regulació amb la

Públiques
Secretaria General i

finalitat de corregir la problemàtica que, des d’un

Direcció General

punt de vista tècnic, s’ha posat de manifest en

d’Emergències i

l’execució de la norma.
Definició, actualització i estructuració de les

Interior

Abril

Abril

competències, les funcions, l’organització i la
prestació dels serveis de prevenció, extinció
Llei dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i d’incendis i salvament en el nou marc estatutari;
salvament de les Illes Balears
establiment del sistema integral dels serveis de

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i

prevenció, extinció d’incendis i salvament de les Illes Interior
Balears dins el sistema de protecció civil i
emergències autonòmic.

Setembre

21/09/2018

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
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 de

desembre, de mediació familiar

la unitat de mercat, i a la Llei 5/2012, de 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 les Illes Balears
Llei d’acció concertada (Llei de prestació de
serveis a les persones a l'àmbit dels serveis
socials)

Menors i Famílies i

Govern

Abril

Secretaria General
Direcció General de

drets i les prestacions a les quals poden accedir les

Menors i Famílies i

famílies balears.

Secretaria General

Adaptació de la Llei de parelles estables a la

Direcció General de

normativa europea i a la darrera jurisprudència

Menors i Famílies i

sobre la matèria.

Secretaria General

estatal (Llei orgànica 8/2015 i Llei 26/2015).

en Consell de

Direcció General de

Aprovació de la llei de família balear, que recull els

Adaptació de la llei autonòmica a la normativa

Data aprovació

Febrer

16/03/2018

Abril

Direcció General de
Menors i Famílies i

Abril

27/07/2018

Juny

24/08/2018

Secretaria General

Establiment d’un règim legal aplicable a la

Direcció General de

intervenció del tercer sector en la prestació de

Planificació i Serveis

serveis de caràcter social d’acord amb la normativa

Socials i Secretaria

europea.

General

CONSELLERIA DE SALUT
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
Llei de modificació de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears

Modificacions puntuals sobre la planta farmacèutica,
el catàleg farmacèutic, el procediment d’adjudicació
d’oficines de farmàcia i obtenció de l’habilitació per
fer un text refós.

Direcció General de
Planificació, Avaluació

Setembre

i Farmàcia

Elaboració d’una nova llei sobre addiccions,
Llei d’abordatge integral de les addiccions a les
Illes Balears

derogació de la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre

Direcció General de

drogodependències i altres addiccions a les Illes

Salut Pública i

Balears, actualització de la normativa de tabac i

Participació

Setembre

regulació de la venda d’alcohol a menors.
Llei de modificació de la Llei 7/2014, de 23 de juliol,
de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears

Modificació de l’actual Llei 7/2014, especialment el

Direcció General de

règim sancionador.

Consum

Setembre

Modificació dels aspectes següents de la Llei de
salut: donar rang legal al contingut de la targeta
Llei de modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril,
de salut de les Illes Balears

sanitària; reconèixer la condició d’autoritat pública

Direcció General de

dels inspectors sanitaris del Servei de Salut;

Planificació, Avaluació

modificar el títol V de la Llei relatiu al Servei de Salut

i Farmàcia

per a l’adaptació al Decret 81/2015, d’estructura del
Servei de Salut, i regular la publicitat sanitària.

Setembre

Data aprovació
en Consell de
Govern

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB

Data aprovació
en Consell de
Govern

Foment de comportaments preventius per a la
Llei de promoció de la salut laboral

Llei de microcooperatives

millora de les condicions de salut laboral de les Illes
Balears i desenvolupament de l’Institut Balear de la
Salut Laboral (IBASAL).
Foment i afavoriment de la creació de micropimes en
la forma de cooperatives.

Secretaria General

Maig

27/04/2018

Secretaria General

Juny

05/10/2018

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
Llei de residus i sòls contaminats de les Illes
Balears

Ordenació del règim de prevenció en la producció i la
gestió dels residus i la regulació de sòls contaminats
a la comunitat autònoma.

Data aprovació
en Consell de
Govern

Direcció General
d’Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental i

Juliol

22/06/2018

Juny

18/04/2018

Juliol

01/06/2018

Residus

Modificació de la Llei 12/2016 com a conseqüència de
Llei de modificació de la Llei 12/2016, de 17
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears

l’entrada en vigor de la Directiva 2014/52/UE i de la

Comissió de Medi

sentència del Tribunal Constitucional de 21 de

Ambient de les Illes

setembre de 2017 que anul·la determinats

Balears

preceptes.
Ordenació general dels sectors agrícola, ramader,
agroalimentari, d’aprofitament forestal i
Llei agrària de les Illes Balears

desenvolupament rural de les Illes Balears, des del
reconeixement del seu caràcter estratègic i
multifuncional, en el marc de la política agrària
comuna europea i la legislació de l’Estat.

Direcció General
d’Agricultura i
Ramaderia

CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
Llei de canvi climàtic i transició energètica de les
Illes Balears
Llei de ports de les Illes Balears

d’Energia i Canvi

Aprovació d’una nova Llei de ports de les Illes

Climàtic
Ports de les Illes

Balears.

Balears

Abril
Desembre

principalment les necessitats sorgides d’ençà de la

de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears

en Consell de
Govern

Direcció General
Foment i planificació del canvi de model energètic.

Modificació de la Llei 4/2014 per atendre

Llei de modificació de la Llei 4/2014, de 20 de juny,

Data aprovació

seva entrada en vigor, regular i ordenar les distintes
opcions de transport públic de viatgers en l’àmbit de Direcció General de
la comunitat autònoma i d’acord amb les necessitats Mobilitat i Transports
actuals i les que puguin sorgir a cada una de les illes
que la formen, i establiment de la base legal per al
seu desplegament a cada àmbit insular.

Setembre

24/08/2018

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS
Avantprojecte
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

de llei en

Mes previst

de la tramitació

compliment de

d’aprovació

l’EAIB
Llei de cultura popular i tradicional de les Illes
Balears

Actualització i millora de la Llei 1/2002, de 19 de
març, de cultura popular i tradicional de les Illes
Balears.
Redacció d’una nova Llei del voluntariat de les Illes
Balears que suposi adaptar la regulació anterior (Llei

Llei del voluntariat de les Illes Balears

3/1998) a la normativa estatal (Llei 45/2015) i a les
noves formes de voluntariat que demana la societat
actual a les Illes Balears.

Llei de modificació de la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears

Actualització i millora de la llei vigent.
Regular els referèndums municipals i les consultes i

Llei de consultes populars i processos participatius els processos participatius en l’àmbit de les Illes
Balears.
Llei de modificació de la Llei 15/2006, de 17
d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les
Illes Balears

Actualització i millora de la llei vigent.

Direcció General de
Cultura

Data aprovació
en Consell de
Govern

Desembre

Direcció General de
Participació i
Memòria

Octubre

Democràtica
Direcció General
d’Esports i Joventut

Desembre

Direcció General de
Participació i
Memòria

Juny

Democràtica
Direcció General de
Cultura

Octubre

27/07/2018

INICIATIVES REGLAMENTÀRIES
CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
Títol

Objecte de la norma

Decret regulador de l’Agència de Turisme de les

Adaptació a la nova realitat competencial en matèria

Illes Balears

de promoció turística.

Decret pel qual es crea i regula el Registre
d’agrupacions empresarials innovadores de les

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Secretaria General

Necessitat d’identificar les agrupacions empresarials Direcció General
innovadores de les Illes Balears.

d’Innovació i Recerca

prestació del servei de radiodifusió sonora per

Adequació del Decret 36/2008 a les actuals lleis

Direcció General de

ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en

generals del sector audiovisual (tant la llei bàsica

Desenvolupament

Illes Balears

Març

Juny

Decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable
a l’atorgament de títols habilitants per a la

el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió nacional com la pròpia de les Illes Balears).

Març

Tecnològic

sonora analògica i digital en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret pel qual s’aprova el Pla Director Sectorial

Adequació del Decret 22/2006 a l’actual Llei general

de Telecomunicacions

de telecomunicacions i a altres lleis autonòmiques.

Direcció General de
Desenvolupament

Setembre

Tecnològic

Decret pel qual es modifica el 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
Autònoma de les Illes Balears cofinançades amb

Adaptació a la realitat normativa
economicofinancera actual, passats ja gairebé
catorze anys des de la seva aprovació.

Direcció General de
Fons Europeus

Desembre

fons europeus
Decret pel qual es regula la política de seguretat

Compliment de l’ENS (Esquema Nacional de

de la informació

Seguretat).

Decret pel qual es regula la política de signatura

Compliment de l’ENS i de l’ENI (Esquema Nacional

electrònica

d’Interoperabilitat).

Direcció General de
Desenvolupament

Desembre

Tecnològic
Direcció General de
Desenvolupament
Tecnològic

Desembre

Data aprovació
en Consell de
Govern
22/06/2018

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Data aprovació
en Consell de
Govern

Establiment d’unes noves bases que substitueixin les
Ordre per la qual s’estableixen les bases

que hi ha en matèria general d’acció cívica, que han

reguladores de les subvencions de la Conselleria

d’incloure aspectes específics de les competències

de Presidència

de la Conselleria en relació amb l’acció de foment:

Secretaria General

Març

Secretaria General

Maig

Secretaria General

Setembre

24/08/2018

LGTBI, sensibilització en matèria d’Unió Europea, etc.
Ordre per la qual es regulen els fitxers de
protecció de dades de la Conselleria de
Presidència
Decret de regulació del Registre electrònic
d’apoderaments de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Decret pel qual es regula la definició del
tractament i denominació de les persones
transsexuals adultes i menors d’edat d’acord amb
el gènere sentit

Regulació dels fitxers de protecció de dades de la
Conselleria.
Regulació del nou registre electrònic establert per la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques.
Desplegament reglamentari de l’article 22.1 de 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,

Direcció General de
Coordinació

Octubre

especialment en els àmbits educatiu, universitari i
sanitari.
Establiment d’un nou règim de les ajudes a l’exterior

Decret del règim especial de les ajudes a l’exterior
en matèria de comunitats balears a l’exterior

que substitueixi l’actual vigent des de l’any 1998 i
adaptació expressa a la normativa legal en relació
amb els procediments administratius i de
subvencions.
Desplegament reglamentari de l’article 18 de la Llei

Direcció General de
Relacions
Institucionals i Acció

Novembre

Exterior
Direcció General de

Decret de regulació de l’Observatori per a la

11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes: Relacions amb el

Igualtat

funcions, composició i funcionament de

Parlament i Institut

l’Observatori per a la Igualtat.

Balear de la Dona

Gener

02/02/2018

Desplegament reglamentari de l’article 20 de la Llei

Direcció General de

Decret de regulació de la Comissió per a la

11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes: Relacions amb el

Igualtat de Gènere

funcions, composició i funcionament de la Comissió

Parlament i Institut

per a la Igualtat de Gènere.

Balear de la Dona

Desplegament reglamentari de l’article 70 de la Llei

Direcció General de

Decret de regulació de les característiques dels
centres d’informació i assessorament a les dones
víctimes de violència masclista i de fixació de les
ràtios adequades de professionals que han
d’atendre aquests centres

11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes: Relacions amb el
regulació dels centres d’informació i assessorament Parlament i Institut
a les dones víctimes de violència masclista.

Abril

29/06/2018

Setembre

Balear de la Dona

Decret pel qual es determinen els criteris i les

Desplegament reglamentari de l’article 71 de la Llei

condicions mínimes de qualitat i funcionament

11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes: Direcció General de

dels serveis d’acolliment i d’urgència per atendre

regulació dels serveis d’acolliment d’urgència per

Relacions amb el

les necessitats de protecció i allotjament de les

atendre les necessitats de protecció i allotjament de

Parlament i Institut

dones víctimes de violència de gènere i dels seus

les dones víctimes de violència de gènere i dels seus Balear de la Dona

fills i filles

fills i filles.

Novembre

Desplegament reglamentari de l’article 23 de la Llei
Decret pel qual s’estableixen els continguts que

11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes:

ha d’incloure l’informe biennal sobre el conjunt de termes per a l’elaboració d’un informe biennal sobre
les actuacions del Govern de les Illes Balears en

el conjunt de les actuacions del Govern de les Illes

relació amb l’efectivitat del principi d’igualtat

Balears en relació amb l’efectivitat del principi

entre dones i homes

d’igualtat entre dones i homes, que s’ha de

Direcció General de
Relacions amb el
Parlament i Institut

Octubre

Balear de la Dona

presentar davant el Parlament de les Illes Balears.
Decret pel qual es determinen els òrgans
competents en l’àmbit de l’Administració de la

Desplegament reglamentari de l’article 89 de la Llei

Comunitat Autònoma de les Illes Balears per

11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes: Relacions amb el

imposar les sancions establertes en el títol VI de la òrgans competents per imposar les sancions
establertes en el títol VI de la Llei esmentada.
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i

Direcció General de
Parlament i Institut

Desembre

Balear de la Dona

homes
Decret pel qual es regula l’ús dels elements bàsics
de la identitat corporativa del Govern de les Illes
Balears

Regulació dels elements bàsics de la identitat
corporativa del Govern de les Illes Balears i de

Direcció General de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les

Comunicació

Illes Balears.

Novembre

29/06/2018

Establiment del règim jurídic de les oficines
Decret pel qual es regulen els registres d’entrada i d’assistència i les oficines de registre auxiliars, el
sortida de documents i les oficines d’assistència
registre electrònic, l’exercici de la funció de registre
en matèria de registres de l’Administració de la

d’entrada i sortida de documents i el tractament dels

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

documents i les seves còpies, d’acord amb el que

Direcció General de
Transparència i Bon

Octubre

Govern

estableix la Llei 39/2015.
Decret pel qual es regula el procediment del dret

Establiment de l’organització administrativa en

d’accés a la informació pública i s’atribueixen les

matèria de transparència i dret d’accés en l’àmbit de

competències en matèria de transparència i dret

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les

d’accés a l’Administració de la Comunitat

Illes Balears i el seu sector públic instrumental, i

Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic regulació del procediment del dret d’accés a la
instrumental

Direcció General de
Transparència i Bon

Octubre

Govern

informació pública.
Regulació de l’ús dels mitjans electrònics en les
relacions entre la ciutadania i l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també

Decret d’accés electrònic als serveis públics de

entre els òrgans i ens públics que la formen, i en les

Direcció General de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les

relacions que aquesta Administració autonòmica

Transparència i Bon

Illes Balears

pugui tenir amb altres administracions públiques,

Govern

Desembre

amb respecte al marc bàsic de les lleis 39/2015 i
40/2015, mitjançant un nou decret o la modificació
del Decret 113/2010.
Adopció de les mesures de simplificació documental
en els procediments administratius atenent la no
Decret de mesures de simplificació documental
dels procediments administratius

obligació d’aportar determinada documentació, o la Direcció General de
substitució per una declaració responsable o una

Transparència i Bon

comunicació, en compliment del marc bàsic de les

Govern

Desembre

lleis 39/2015 i 40/2015, mitjançant un nou decret o la
modificació del Decret 6/2013.

Decret de modificació del Decret 24/2016, de 29
d'abril, de creació i d'atribució de competències a
la Comissió per a la resolució de les reclamacions
en matèria d'accés a la informació pública

Actualització del decret mitjançant el qual es va
constituir un òrgan col·legiat per a la resolució de les Direcció de
reclamacions que interposin els ciutadans i

l’Advocacia de la

ciutadanes en matèria del dret a la informació

Comunitat Autònoma

pública adscrit a la Direcció de l'Advocacia.

Novembre

Decret de modificació del Decret 209/1986, de 12
de desembre, regulador de l’Institut d'Estudis
Autonòmics

Actualització de la norma reguladora de l’Institut
d'Estudis Autonòmics.

Direcció de
l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma

Desembre

CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Actualització de la normativa reglamentària en
Decret regulador del règim jurídic de les garanties
i els dipòsits custodiats per la Tresoreria de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

aquesta matèria, constituïda actualment pel Decret

Secretaria General i

156/1989 i per l’Ordre del conseller d’Economia i

Direcció General del

Hisenda de 25 de gener de 1990, i adaptació a la

Tresor, Política

Abril

nova Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de Financera i Patrimoni
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Secretaria General i

Decret de desplegament de la Llei 14/2014, de 29

Desplegament de la Llei 14/2014 i actualització de la

Intervenció General

de desembre, de finances de la Comunitat

normativa reglamentària en matèria financera i

de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears

pressupostària.

Autònoma de les Illes

Desembre

Balears
Secretaria General i

Decret de modificació del Decret 62/2006, de 7 de
juliol, pel qual es regula el règim de control intern Adaptació del Decret 62/2006 a la Llei de finances
que ha d’exercir la Intervenció General de la

vigent.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret regulador dels permisos, llicències i
vacances del personal al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Decret pel qual es regula la successió legal a favor
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

de la Comunitat

Desembre

Autònoma de les Illes
Balears
Direcció General de

Refosa de normativa dispersa, unificació de criteris

Funció Pública i

d’interpretació i millora de la conciliació familiar.

Administracions

Maig

Públiques
Desplegament dels articles 41 bis i 41 ter de la Llei
6/2011, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Secretaria General i
Direcció General del
Tresor, Política

Octubre

Financera i Patrimoni
Secretaria General i

Ordre de determinació de l’estructura, la
justificació, la tramitació, la rendició de comptes i

Regulació dels aspectes esmentats de la

altres documents relatius a la comptabilitat

comptabilitat pública.

pública

Intervenció General

Intervenció General
de la Comunitat
Autònoma de les Illes
Balears

Setembre

Data aprovació
en Consell de
Govern

Decret pel qual es desenvolupa la carrera
professional del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (serveis generals)
Decret pel qual s’aprova el règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Desplegament del Text refós de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i la llei de funció pública en relació
amb la carrera professional.
Adaptació del règim de faltes al Text refós de

Direcció General de
Funció Pública i
Administracions
Públiques
Direcció General de

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, millora i agilització Funció Pública i
del procediment i adaptació a la nova llei de

Administracions

procediment administratiu.

Públiques

Ordre per la qual s’aproven els models
normalitzats de documents registrals que s’han

Aprovació dels documents registrals per a la

de trametre al Registre central de personal al

inscripció en el Registre central de personal per part

servei del sector públic instrumental de la

de l’òrgan responsable de la seva gestió.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Novembre

Juny

Direcció General de
Funció Pública i
Administracions

Novembre

Públiques

Recollida del nou model previst en la llei de
Decret pel qual s’aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes
Balears

modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de

Secretaria General i

coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i Direcció General
substitució del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual d’Emergències i

Novembre

es regula l’actual Reglament marc de coordinació de Interior
les policies locals de les Illes Balears.

Decret de modificació del Decret 50/2014, de 5 de
desembre, regulador del Registre autonòmic

Correcció i millora de determinats aspectes del

Secretaria General i

d’activitats i del Registre d’acreditació del

Decret 50/2014 per tal de potenciar l’ús de mitjans

Direcció General

personal dels serveis d’admissió i control

electrònics, informàtics i telemàtics en l’àmbit de les d’Emergències i

d’ambient intern dels espectacles públics i les

activitats.

Novembre

Interior

activitats recreatives
Decret de modificació del Decret 125/2008, de 21
de novembre, pel qual es regula l’estructura, la
composició i el funcionament de la Junta
Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears

Revisió de la composició i el règim de funcionament
de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes
Balears per millorar-ne l’eficàcia.

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i
Interior

Novembre

Fixació de l’obligatorietat de la norma UNE-EN 14960
(ara de compliment voluntari) pel que fa a la
instal·lació i l’ús d’equipaments de jocs inflables, per
Decret d’instal·lació i ús d’equipaments de jocs
inflables a les Illes Balears

tal de garantir la seguretat dels usuaris, que solen
ser infants, i regulació de la forma d’atorgar
l’acreditació professional d’instal·lació i
funcionament d’aquestes instal·lacions, d’acord amb

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i

Abril

Interior

la previsió de l’apartat 3 de l’article 56 de la Llei
7/2013.
Decret de modificació del Decret 56/2012, de 13 de
juliol, pel qual es crea la Central de Contractació
de les Illes Balears, es regula la contractació

Adaptació de la normativa de la Central de

centralitzada i es distribueixen competències en

Contractació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de

contractes del sector públic.

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels

Secretaria General i
Direcció General del
Tresor, Política

Novembre

Financera i Patrimoni

ens que integren el sector públic autonòmic
Aprovació dels estatuts de l’entitat Gestió
Decret pel qual s’aproven els estatuts de l’entitat

d’Emergències de les Illes Balears, creada per

pública empresarial Gestió d’Emergències de les

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

Illes Balears

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2016.

Decret pel qual es despleguen determinats
aspectes de la Llei d’ordenació d’emergències a
les Illes Balears

Simplificació de l’annex II en relació amb les

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i

Abril

Interior
Secretaria General i

persones obligades a realitzar plans d’autoprotecció Direcció General
i modificació d’alguns aspectes de l’òrgan col·legiat

d’Emergències i

d’emergències per tal de simplificar tràmits.

Interior

Setembre

Ordenació i foment de la col·laboració voluntària i
regulació dels ciutadans de les Illes Balears en les
Decret pel qual s’estableix el Reglament de
voluntaris de protecció civil de les Illes Balears

tasques de salvament de persones i béns afectats
per qualsevol sinistre, establiment del règim jurídic
de les organitzacions de voluntaris i normalització de
la seva relació amb les administracions públiques i
organismes que formin part de la protecció civil.

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i
Interior

Setembre

Decret pel qual s’executa en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Reial

Adaptació de la normativa autonòmica en matèria de Secretaria General i

decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual

mesures de control de risc inherents als accidents

s’aproven mesures de control de risc inherents als greus en els quals intervenguin substàncies
perilloses al Reial decret 840/2015.
accidents greus en els quals intervenguin

Direcció General
d’Emergències i

Setembre

Interior

substàncies perilloses
Compliment del que estableix el Decret 2/2005, de 14
Ordre per la qual es regula la inscripció en el

de gener, regulador de les mesures mínimes de

Registre de socorristes d’activitats aquàtiques de

seguretat i protecció que han de complir les platges i

les Illes Balears

zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, modificat pel Decret 27/2015, de 24 d’abril.

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i

Juliol

Interior

Creació d’un registre d’entitats formadores en
matèria d’emergències en el qual s’inscriuran totes
Ordre per la qual es regula el Registre general

les entitats públiques i privades que imparteixin o

d’entitats formadores en matèria d’emergències

vulguin impartir activitats formatives relacionades

de les Illes Balears

amb les emergències i/o la protecció civil, i així
establir uns criteris de formació homogeneïtzats per

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i

Setembre

Interior

als integrants del servei d’emergències i urgències.
Regulació de l’estructura i les característiques del
Ordre per la qual es regula el logo de l’112

logo 112 i les condicions de la seva utilització pels
serveis d’emergències i altres serveis.

Secretaria General i
Direcció General
d’Emergències i

Setembre

Interior

Decret pel qual es regulen la notificació i la
Secretaria General i
comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Regulació del sistema de notificacions i
comunicacions electròniques de l’Agència Tributària Agència Tributària de
Tributària de les Illes Balears i s’estableixen els
supòsits de recepció obligatòria per mitjans

de les Illes Balears.

Abril

les Illes Balears

electrònics
Ordre per la qual es regula la fitxa resum dels
elements bàsics de les escriptures notarials i la
utilització de l’esborrany de declaració
autoliquidació en determinats supòsits de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i
donacions

Regulació d’alguns aspectes de la col·laboració dels
notaris amb l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Secretaria General i
Agència Tributària de
les Illes Balears

Octubre

Decret de modificació del Decret 31/2012, de 13

Replantejament de l'objectiu i la missió de l'EBAP, la

d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola

qual cosa durà aparellada una anàlisi i reordenació

Balear d’Administració Pública (EBAP)

de les seves funcions.

Secretaria General i
Escola Balear
d’Administració

Novembre

Pública

Ordre de modificació de l’Ordre del conseller
d’Interior de 20 de juliol de 2001 per la qual

Secretaria General i

s’estableix el procés d’homologació, a través de

Revisió dels àmbits objectiu i subjectiu de l'Ordre i

Escola Balear

l’IBAP, de les accions formatives duites a terme

adaptar-la a la Llei 39/2015.

d’Administració

pel personal de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Pública

Novembre

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Decret pel qual es regula el procediment de

Regulació del procediment per conformar borses de Direcció General de

selecció de personal funcionari interí docent

treball de funcionaris interins docents.

Personal Docent

18 d’octubre, pel qual es regula el sistema de

Modificació del Decret per millorar-lo tècnicament i

Direcció General de

prestacions d’acció social a favor del personal

facilitar la gestió de les ajudes.

Personal Docent

Agost

Decret pel qual es modifica el Decret 128/2002, de
Desembre

docent no universitari de les Illes Balears
Decret pel qual es modifica el Decret de
complements retributius addicionals del personal
docent i investigador de la Universitat de les Illes

Direcció General de
Modificació de l’annex 1 del Decret.

Balears

Política Universitària i
d’Ensenyament

Desembre

Superior
Direcció General de

Decret pel qual es regulen les condicions per

Regulació de les condicions que han de reunir les

Política Universitària i

autoritzar centres universitaris

instal·lacions per autoritzar centres universitaris.

d’Ensenyament

Desembre

Superior
Ordre per la qual es regulen a les Illes Balears les
pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat
dels ensenyaments artístics superiors
Ordre sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels
alumnes de l’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears

Direcció General de
Regulació de les pràctiques externes dels

Política Universitària i

ensenyaments artístics superiors.

d’Ensenyament

Desembre

Superior
Avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes
de l’educació secundària obligatòria.

Ordre sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels

Avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes

alumnes de batxillerat a les Illes Balears

de batxillerat.

Direcció General de
Planificació,

Novembre

Ordenació i Centres
Direcció General
Planificació,
Ordenació i Centres

Novembre

Data aprovació
en Consell de
Govern

Ordre de modificació de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de
novembre de 2012 per la qual es regula la prova

Obtenció del títol de batxillerat per a persones

lliure per obtenir el títol de batxillerat dirigida a les majors de 20 anys.
persones majors de vint anys en l’àmbit territorial

Direcció General
Planificació,

Maig

27/02/2018

Ordenació i Centres

de les Illes Balears
Ordre per la qual es regulen els ensenyaments a
distància a les Illes Balears
Decret pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Decret de modificació del Decret del currículum
dels ensenyaments professionals de música
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
Decret dels currículums dels nivells bàsic,
intermedi i avançat de les escoles oficials
d’idiomes

Regulació, en un principi, dels ensenyaments a

Direcció General

distància de l’educació secundària obligatòria,

Planificació,

batxillerat i idiomes.

Ordenació i Centres

Establiment dels principis que han de guiar el procés
d’escolarització de l’alumnat no universitari de les
Illes Balears.

Secretaria General i
Direcció General de
Planificació,

Direcció General de

millora del currículum dels ensenyaments

Planificació,

professionals de música propi de les Illes Balears.

Ordenació i Centres

Modificació i actualització de la normativa existent

Direcció General de

per a l’admissió i la matriculació en ensenyaments

Planificació,

elementals i professionals de música i dansa.

Ordenació i Centres

intermedi i avançat de l’ensenyament d’idiomes.

Desembre

Ordenació i Centres

Correcció d’errades per omissió, actualització i

Elaboració dels currículums dels nivells bàsic,

Desembre

Desembre

Desembre

Direcció General de
Planificació,

Desembre

Ordenació i Centres

Creació de currículums propis: fotografia, il·lustració, Direcció General de
Decret dels currículums d’arts plàstiques i disseny còmic, assistència al producte gràfic imprès, forja

Decret de modificació del Decret del currículum
dels ensenyaments professionals de dansa

Planificació,

artística i ebenisteria artística.

Ordenació i Centres

Correcció d’errades per omissió, actualització i

Direcció General de

millora del currículum dels ensenyaments

Planificació,

professionals de dansa propi de les Illes Balears.

Ordenació i Centres

Desembre

Desembre

09/11/2018

Ordre d’avaluació de centres

Ordre de programes de qualificació inicial

Ordenació de l’avaluació de centres en els àmbits
pedagògics, de gestió i organització.

Direcció General de
Planificació,

Regulació dels programes de qualificació inicial que

Direcció General de

es desenvolupen en l’àmbit de les Illes Balears,

Formació

d’acord amb les competències que té atribuïdes

Professional i

sobre la matèria l’Administració de la Comunitat

Formació del

Autònoma de les Illes Balears.

Professorat

Homogeneïtzació de l’exigència de coneixements de
Decret de modificació del Decret 115/2001, de 14

les llengües oficials en tots els procediments d’accés

de setembre, pel qual es regula l’exigència de

a la funció pública docent, en els concursos de

coneixements de les llengües oficials al personal

trasllats, en la contractació de personal docent interí,

docent

en l’adscripció en comissions de serveis i en
l’acreditació per a l’exercici de la funció directiva.

Desembre

Ordenació i Centres

Maig

Direcció General de
Formació
Professional i

Desembre

Formació del
Professorat
Direcció General de

Ordre per la qual es regula l’organització dels
àmbits territorials dels centres de professorat de
les Illes Balears

Creació del Centre de Professorat de Calvià i
redistribució dels àmbits territorials dels CEP.

Formació
Professional i

Desembre

Formació del
Professorat
Direcció General de

Decret d’ordenació dels ensenyaments de

Regulació de l’ordenació dels ensenyaments de

Formació

l’educació secundària obligatòria per a les

l’educació secundària obligatòria per a les persones

Professional i

persones adultes

adultes i establiment del currículum.

Formació del

Creació del Consell de l’Educació i la Formació

Professorat
Direcció General de

Ordre per la qual es regula el Consell de l’Educació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears,
Formació
i la Formació Permanent de Persones Adultes a les que preveu la Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i Professional i
Illes Balears
formació permanents de persones adultes de les
Formació del

Ordre reguladora del procés d’admissió i
matrícula en cicles formatius

Illes Balears.

Professorat
Direcció General de

Adaptació de la normativa autonòmica a la

Formació

normativa reglamentària estatal que es dicti en

Professional i

desplegament de la LOMCE.

Formació del
Professorat

Desembre

Desembre

Desembre

Ordre d’equivalències entre certificats de llengües
estrangeres i nivells del Marc comú europeu de
referència

Establiment de les equivalències entre els diferents
certificats acreditatius de coneixements de llengües
estrangeres i els diferents nivells del Marc comú
europeu de referència.

Direcció General de
Formació
Professional i
Formació del
Professorat
Direcció General de

Ordre per la qual es regulen les proves d’accés als Adaptació de la normativa autonòmica a la

Formació

cicles formatius de formació professional del

normativa reglamentària estatal que es dicti en

Professional i

sistema educatiu a les Illes Balears

desplegament de la LOMCE.

Formació del
Professorat
Direcció General de

Ordre per la qual es regulen les proves lliures per

Adaptació de la normativa autonòmica a la

Formació

obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior de

normativa reglamentària estatal que es dicti en

Professional i

formació professional del sistema educatiu

desplegament de la LOMCE.

Formació del
Professorat
Direcció General de

Ordre d’organització i funcionament de cicles
formatius

Adaptació de la normativa autonòmica a la

Formació

normativa reglamentària estatal que es dicti en

Professional i

desplegament de la LOMCE.

Formació del
Professorat
Direcció General de

Ordre reguladora dels ensenyaments dels cicles
formatius en règim a distància

Desembre

Regulació del règim a distància dels ensenyaments

Formació

de formació professional en l’àmbit de la comunitat

Professional i

autònoma de les Illes Balears.

Formació del
Professorat
Direcció General de

Ordre reguladora dels ensenyaments dels cicles

Regulació de la modalitat de formació professional

Formació

formatius en la modalitat de formació

dual en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Professional i

professional dual

Balears.

Formació del
Professorat

Desembre (a
l’espera de
l’aprovació de la
norma
reglamentària
estatal)
Desembre (a
l’espera de
l’aprovació de la
norma
reglamentària
estatal)
Desembre (a
l’espera de
l’aprovació de la
norma
reglamentària
estatal)
Desembre (a
l’espera de
l’aprovació de la
norma
reglamentària
estatal)
Desembre (a
l’espera de
l’aprovació de la
norma
reglamentària
estatal)

Direcció General de
Ordre reguladora de les pràctiques formatives en
centres de treball (FCT)

Adaptació de la normativa autonòmica a la

Formació

normativa reglamentària estatal que es dicti en

Professional i

desplegament de la LOMCE.

Formació del
Professorat

Desembre (a
l’espera de
l’aprovació de la
norma
reglamentària
estatal)

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
Títol
Decret de modificació del Decret 85/2010, de 25 de
juny, que regula la xarxa pública i concertada
d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis
socials de les Illes Balears

Objecte de la norma

d’aprovació

Direcció General de

l’entorn familiar.

Dependència

de novembre, del règim especial d’ajudes a

regulació de les ajudes de cooperació directa

l’exterior en matèria de cooperació al

bilateral i la creació d’un registre d’entitats de

desenvolupament i solidaritat internacional

cooperació al desenvolupament.

autònoma de les Illes Balears

de la tramitació

dels SEDIAP, i millora del model d’intervenció en

Modificació del Decret 115/2010 a fi d’incloure la

escoletes assistencials infantils de la comunitat

Mes previst

Data aprovació
en Consell de
Govern

Revisió de la composició de la UDIAP i de les funcions Secretaria General i

Decret de modificació del Decret 115/2010, de 12

Decret pel qual es regulen les condicions de les

Òrgan responsable

Desembre

Secretaria General i
Direcció General de

Març

08/06/2018

Cooperació
Secretaria General i

Regulació de serveis assistencials per a infants de

Direcció General de

zero a tres anys.

Planificació i Serveis

Desembre

Socials
Aprovació dels fitxers amb dades de caràcter

Ordre de fitxers amb dades de caràcter personal

personal de la Conselleria d’acord amb la Llei

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

orgànica 15/1999 i la resta de la normativa

Secretaria General

Març

reguladora.
Ordre de modificació de l’ordre de bases
reguladores de subvencions

Decret de modificació del Decret 84/2010, de 25 de
juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la
capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la
participació econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions assistencials que
formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència de les Illes Balears, i per concretar
les prestacions econòmiques del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Actualització de les bases reguladores de
subvencions de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació.

Secretaria General i
Direcció General de
Planificació i Serveis

Desembre

Socials

Revisió de la participació econòmica de les persones
en situació de dependència per a algunes
prestacions tècniques i econòmiques, i adaptació
parcial a la Resolució de 13 de juliol de 2012 de la
Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la
qual es publica l’Acord del Consell Territorial del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència (específicament, al punt tercer de
l’Acord, sobre capacitat econòmica i participació del
beneficiari en el cost de les prestacions).

Secretaria General i
Direcció General de
Dependència

Desembre

04/05/2018

Decret de modificació del Decret 83/2010, de 25 de
juny, pel qual s’estableixen els principis generals
del procediment per al reconeixement de la
situació de dependència, la intensitat de protecció
dels serveis i el règim de compatibilitat de les
prestacions del Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència en l’àmbit de la

Revisió del procediment de sol·licitud i valoració del

Secretaria General i

grau de dependència i unificació del procediment

Direcció General de

amb la sol·licitud i la valoració de la discapacitat.

Dependència

Desembre

comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea
la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les
Illes Balears
Unificació dels procediments de sol·licitud i valoració
del grau de discapacitat i de la dependència, i
derogació de l’Ordre de 24 de maig de 2000 per la
Decret pel qual es regula el procediment de

qual s’estableix el procediment a seguir per l’Institut Secretaria General i

valoració, qualificació i reconeixement del grau de Balear d’Afers Socials en la tramitació dels

Direcció General de

discapacitat i del grau de dependència

Dependència

expedients per al reconeixement, la declaració i la

Desembre

qualificació del grau de minusvalidesa, atesa la
incorporació d’actualitzacions del procediment
administratiu i de valoració.
Modificació del Decret 48/2011 a fi d’adequar-lo a les
noves previsions dels serveis socials comunitaris
Decret de modificació del Decret 48/2011, de 13 de bàsics per definir més clarament les zones d’atenció Secretaria General i
maig, pel qual es regulen els principis generals i

preferent, millorar la integració dels processos de

Direcció General de

les directrius de coordinació dels serveis socials

dependència dins els serveis socials comunitaris

Planificació i Serveis

comunitaris bàsics

bàsics i, també, impulsar un sistema informàtic de

Socials

serveis socials més integrat del que existeix
actualment.

Desembre

Regulació dels requisits que han de complir els
serveis d’atenció social a persones implicades en un
Decret d’autorització i acreditació dels serveis

procediment judicial i el Servei d’Orientació i

d’atenció social per altres situacions de necessitat Assessorament per a Persones Immigrants
social prevists en el Decret 66/2016, de 18 de

Extracomunitàries (OFIM), prevists en els punts 2.8.1

novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de

i 2.8.2 de l’annex del Decret 66/2016, que aprova la

serveis socials de les Illes Balears 2017-2020

Cartera bàsica de serveis socials, per tal de garantir

Secretaria General i
Direcció General de
Planificació i Serveis

Desembre

Socials

la qualitat mínima necessària d’aquests serveis i
poder gestionar-los mitjançant el concert social.
Decret pel qual es regula el servei de promoció de Regulació del servei de promoció de l’autonomia
l’autonomia personal dels infants majors de sis

personal per a infants majors de sis anys, atesa la

anys

demanda social existent.

Secretaria General i
Direcció General de
Planificació i Serveis
Socials

Desembre

CONSELLERIA DE SALUT
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Secretaria General

Desembre

Data aprovació
en Consell de
Govern

Modificació dels fitxers Programa per a la detecció
Ordre de creació de fitxers, de modificació i/o

precoç de les hipoacúsies en la infància i Programa

supressió d’alguns dels existents que contenen

de detecció precoç de malalties metabòliques, així

dades de caràcter personal de la Conselleria de

com la creació, la modificació i la supressió d’altres

Salut

fitxers necessaris per a la gestió de la Conselleria de
Salut.

Decret pel qual s’aprova la política de seguretat
de la informació del Servei de Salut de les Illes
Balears

Definició de la política de seguretat de la informació
del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció General de
Planificació, Avaluació

Abril

23/02/2018

Desembre

19/10/2018

i Farmàcia

Establiment del termini màxim de resposta en
Decret de garantia dels terminis màxims de
resposta a l’atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent en el Servei de Salut de
les Illes Balears

l’atenció sanitària especialitzada programada i no
urgent i la regulació de les garanties del pacient en

Direcció General de

cas d’incompliment d’aquest termini, així com la

Planificació, Avaluació

regulació del registre de pacients pendents

i Farmàcia

d’assistència sanitària especialitzada que gestiona el
Servei de Salut de les Illes Balears.
Desplegament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de la persona en el procés de morir,
i creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes
Balears com a òrgan col·legiat de deliberació, de

Decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial

caràcter permanent i consultiu, per a

Direcció General de

de les Illes Balears i dels comitès d’ètica

l’assessorament de pacients, usuaris, professionals

Planificació, Avaluació

assistencial del sistema sanitari públic o privat

de la salut i equips directius dels centres i institucions i Farmàcia
sanitàries en la prevenció o resolució dels conflictes
ètics que es puguin generar en el procés d’atenció
sanitària i altres aspectes necessaris recollits en la
Llei.

Octubre

Decret pel qual es regula la gestió de la prestació
ortoprotètica

Establiment del procediment administratiu per

Direcció General de

accedir a la prestació i el catàleg de material

Planificació, Avaluació

ortoprotètic.

i Farmàcia

Decret pel qual es fomenta l’alimentació saludable Regulació d’aspectes per garantir una alimentació
basada en la dieta mediterrània
Decret pel qual es regulen els requisits sanitaris
per acollir-se a la reducció de la freqüència del
mostreig de determinats productors carnis de les
Illes Balears
Decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat
mortuòria de les Illes Balears
Decret pel qual es regula la gestió de residus
sanitaris a les Illes Balears (conjuntament amb la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca)

saludable.

Desembre

Direcció General de
Salut Pública i

Desembre

Participació

Regulació de criteris de flexibilitat en la freqüència

Direcció General de

de mostreig i establiment de mesures per vigilar el

Salut Pública i

compliment dels criteris.

Participació

Setembre

Direcció General de
Regulació de l’exercici de la sanitat mortuòria.

Salut Pública i

Maig

Participació
Actualització de l’ordenació de la gestió dels residus
sanitaris.

Direcció General de
Salut Pública i

Desembre

Participació

Decret pel qual es crea el Registre autonòmic
d’empreses i establiments minoristes del sector

Creació del Registre autonòmic d’empreses i

Direcció General de

alimentari de les Illes Balears subjectes a control

establiments minoristes del sector alimentari de les

Salut Pública i

oficial i es regula el procediment de declaració

Illes Balears i regulació del procediment.

Participació

Desembre

responsable per l’inici d’activitat
Decret de modificació del Decret 46/2009, de 10 de Modificació del Decret que regula els fulls de
juliol, sobre fulls de reclamació i denúncia en

reclamació i denúncia i el procediment de tramitació

matèria de consum

d’aquests per simplificar el procediment.

Decret de modificació del Decret 79/1988, de 20
d’octubre, pel qual es regula el Registre
d’associacions de consumidors

Direcció General de
Consum

Adequació del Decret regulador del Registre

Direcció General de

d’associacions de consumidors a la Llei 7/2014.

Consum

Definició del règim jurídic general del personal

Direcció General

Decret de l’Estatut del personal investigador en

investigador de l’àmbit de la salut i relació amb les

d’Acreditació,

salut

entitats sanitàries públiques a les quals estigui

Docència i Recerca en

adscrit.

Salut
Direcció General

Ordenació del sistema de formació sanitària

d’Acreditació,

especialitzada a les Illes Balears.

Docència i Recerca en

Decret pel qual es regula l’ordenació del sistema
de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Salut

Octubre

Novembre

Desembre

Setembre

27/04/2018

Decret pel qual es regulen la Comissió de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries
de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i

Direcció General
Ordenació del sistema d’acreditació de la formació

d’Acreditació,

les activitats de col·laboració i avaluació que duen sanitària continuada a les Illes Balears.

Docència i Recerca en

a terme experts avaluadors, així com les

Salut

Juliol

14/09/2018

indemnitzacions que se’n deriven
Decret pel qual es modifiquen el Decret 100/2010,
de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment
d’autorització sanitària dels centres, serveis i

Direcció General

establiments sanitaris i el funcionament del

Revisió dels criteris d’autorització i acreditació dels

d’Acreditació,

Registre de centres, serveis i establiments

centres sanitaris.

Docència i Recerca en

sanitaris de les Illes Balears, i el Decret 46/2012,

Desembre

Salut

d’1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat
dels centres, serveis i establiments sanitaris
Decret pel qual es creen noves categories de
personal estatutari
Decret pel qual es regula la capacitació lingüística
del personal estatutari del Servei de Salut de les
Illes Balears

Creació de noves categories de personal estatutari.

llengua catalana en tots els procediments de provisió Servei de Salut de les
de places de personal estatutari en el Servei de Salut Illes Balears
de les Illes Balears.
Regulació del règim de vacances, permisos i

personal estatutari del Servei de Salut de les Illes

llicències del personal estatutari del Servei de Salut

Balears

de les Illes Balears.

determinades categories de personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears
Decret de règim disciplinari del personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears

Illes Balears

Servei de Salut de les
Illes Balears

Creació, modificació i extinció de diverses categories Servei de Salut de les
professionals de personal estatutari.
Regulació del règim disciplinari del personal
estatutari del Servei de Salut, fonamentalment en la
vessant procedimental.

Illes Balears
Servei de Salut de les
Illes Balears

Decret de selecció i provisió de places de personal Desplegament del règim de provisió i selecció de

Servei de Salut de les

estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Illes Balears

Decret pel qual es regula la Comissió d’Igualtat
del Servei de Salut de les Illes Balears

Desembre

Regulació de l’acreditació del coneixement de la

Decret de vacances, permisos i llicències del

Decret de creació, modificació i extinció de

Servei de Salut de les

places de l’Estatut marc.
Establiment del règim jurídic i regulació del
funcionament intern de la Comissió d’Igualtat que
deriva del Pla d’Igualtat del Servei de Salut.

Servei de Salut de les
Illes Balears

Març

Novembre

Novembre

Desembre

Desembre

Desembre

23/03/2018

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Data aprovació
en Consell de
Govern

Adaptació de la normativa autonòmica de les
Decret d’empreses d’inserció

empreses d’inserció, derivat del fet que l’actual
(Decret 60/2003) va ser aprovada amb anterioritat a

Secretaria General

Juny

la normativa estatal (Llei 44/2007).
Decret pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les
Illes Balears 2018-2021
Decret pel qual es transforma el Centre de la Mar

Aprovació d’un instrument de promoció, d’ordenació
i de planificació de l’activitat estadística d’interès per Secretaria General
Transformació del Centre de la Mar en un centre

en un centre integrat
integrat.
Decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Institut
Aprovació dels estatuts de l’IBASAL.
Balear de la Salut Laboral (IBASAL)
Adaptació de la diversa normativa existent de les
Decret pel qual s’aprova el Reglament de
màquines recreatives a la Llei 8/2014, de joc i
màquines recreatives de les Illes Balears

Setembre

23/11/2018

Secretaria General

Març

27/04/2018

Secretaria General

Agost

a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Direcció General de

apostes de les Illes Balears, i a la Llei estatal 13/2011, Comerç i Empresa

Octubre

de regulació del joc.
Adaptació de la diversa normativa existent de les
Decret pel qual s’aprova el Reglament de salons

màquines recreatives a la Llei 8/2014, de joc i

de les Illes Balears

apostes de les Illes Balears, i a la Llei estatal 13/2011, Comerç i Empresa

Decret pel qual es regula la Comissió de Seguretat
Industrial
Decret sobre projectes industrials estratègics

Direcció General de

Octubre

de regulació del joc.
Regulació de la Comissió de Seguretat Industrial per
desenvolupar l’establert a la Llei 4/2017, d’indústria

Secretaria General

Octubre

Secretaria General

Octubre

de les Illes Balears.
Regulació dels projectes industrials estratègics per
desenvolupar l’establert a la Llei 4/2017, d’indústria
de les Illes Balears.
Creació d’un fitxer automatitzat amb les dades de

Ordre de creació de fitxer de dades de caràcter

caràcter personal d'aquelles persones interessades

personal gestionat pel Servei d’Ocupació de les

en impartir accions formatives conduents a

Illes Balears

l'obtenció de certificats de professionalitat, subjecte
a la Llei orgànica 15/1999.

Servei d'Ocupació de
les Illes Balears

Març

Decret de modificació del Decret 37/2015, de 22 de
maig, d'aprovació dels estatuts del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears

Modificació d’aspectes organitzatius dels òrgans del Servei d'Ocupació de
Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Decret pel qual es crea i regula el Catàleg

Creació del Catàleg d'Especialitats Formatives de

d'Especialitats Formatives de formació

formació professional per a l'ocupació de les Illes

professional per a l'ocupació de les Illes Balears

Balears i regulació del seu funcionament.

les Illes Balears
Servei d'Ocupació de
les Illes Balears

Gener

Desembre

Creació del Registre públic de persones formadores
Decret pel qual es crea i regula el Registre públic

per a la impartició d’accions formatives dirigides a

de persones formadores per a la impartició

l’obtenció de certificats de professionalitat

d'accions formatives conduents a l'obtenció de

programades, gestionades o supervisades pel Servei les Illes Balears

certificats de professionalitat

d'Ocupació de les Illes Balears, i regulació de la seva
organització i funcionament.

Servei d'Ocupació de

Novembre

16/03/2018

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
Títol

Decret pel qual es regula la gestió de residus
sanitaris a les Illes Balears (conjuntament amb la
Conselleria de Salut)

Objecte de la norma

a les Illes Balears.

animals no destinats al consum humà per a

necròfagues d’interès comunitari

l’alimentació d’espècies necròfagues.

d’Espais Naturals i

Govern

Desembre

Abril

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

protección d’aquesta espècie.

Biodiversitat

Juny

Direcció General
Modificació del Decret 130/2001.

d’Espais Naturals i

Juny

Biodiversitat
Aprovació del temari i tipus de prova per a l’exercici

temari per a l’exercici de la caça a les Illes Balears de la caça.
Decret de limitació de sobrevols i aterratges en

Evitació de sobrevols a baixa altura i aterratges a

espais sensibles per a les aus.

ZEPA i llocs de nidificació.

Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural des

en Consell de

Direcció General

inclosa en el Listado de especies de especial

escala 1:5000 de les àrees d’alzinar protegit

Decret d’aprovació del Pla d’Ordenació dels

Qualitat Ambiental i

Reglamentació de l’aplicació del caràcter d’espècie

Decret de modificació del Decret 130/2001, de 23

Decret pel qual s’aprova el tipus de prova i el

d’aprovació

Residus

consum humà per a l’alimentació d’espècies

de novembre, pel qual s’aprova la delimitació a

de la tramitació

Data aprovació

Direcció General

determinats subproductes animals no destinats al possibilitar l’ús de determinats subproductes

oceànica a les Illes Balears

Mes previst

Ordenació i control de la gestió dels residus sanitaris d’Educació Ambiental,

Decret pel qual es regula a les Illes Balears l’ús de Establiment d’un marc regulador per tal de

Decret sobre la conservació de la posidònia

Òrgan responsable

Aprovació del PORN del Parc Natural des Trenc-

Salobrar de Campos.
Trenc-Salobar de Campos
Decret pel qual es modifica el Pla d’Ordenació dels Revisió i adaptació del PORN actual (aprovat

Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General

Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de

mitjançant Acord del Consell de Govern de 10 de

d’Espais Naturals i

Mondragó

setembre de 1992) a la normativa vigent.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Biodiversitat
Direcció General

Natura 2000 Barrancs i Puigs de Mallorca

Natura 2000 que integra.

d’Espais Naturals i
Biodiversitat

Desembre

Juliol

27/07/2018

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Serra Grossa

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Costa de Llevant de Mallorca

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovar el pla de gestió dels llocs de la Xarxa Natura

Natura 2000 Costa Sud de Mallorca

2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Nord d’Eivissa

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Illots del Llevant d’Eivissa

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa
Natura 2000 Dragonera (inclou el Pla Rector d’Ús i
Gestió del Parc Natural)

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa
Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Costa Sud de Menorca

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Formentera

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Illa de l’Aire

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Natura 2000 Badies del Nord de Mallorca

Natura 2000 que integra.

Decret d’aprovació del Pla de Gestió de la Xarxa
Natura 2000 Costa Est de Menorca (inclou el Pla
Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de s’Albufera
des Grau)
Decret pel qual s’estableix un pla de gestió per a
la pesca de llampuga a les aigües interiors del
litoral de les Illes Balears

Direcció General
d’Espais Naturals i

Juliol

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Setembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Setembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Setembre

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Juliol

Biodiversitat
Direcció General
d’Espais Naturals i

Desembre

Biodiversitat

Aprovació del pla de gestió dels llocs de la Xarxa

Direcció General

Natura 2000 que integra i el Pla Rector d’Ús i Gestió

d’Espais Naturals i

del Parc Natural de s’Albufera des Grau.

Biodiversitat

Setembre

Regulació de la pesca de la llampuga amb l’art de la
llampuguera, adaptació de la normativa a la vigent a Direcció General de
la Unió Europea i en aigües exteriors i, també,
creació d’un òrgan de cogestió.

Pesca i Medi Marí

Juliol

Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Creació d’una nova reserva marina en aigües
Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats

interiors a la Punta de sa Creu, a la costa de

Direcció General de

d’extracció de flora i fauna marina i les activitats

Formentera, i regulació dels usos pesquers i

Pesca i Medi Marí

subaquàtiques
Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de

subaquàtics.
Creació d’una nova reserva marina en aigües

l’Illa de Tagomago i s’hi regulen les activitats

interiors a l’entorn de l’illot de Tagomago i la costa

Direcció General de

d’extracció de flora i fauna marina i les activitats

oriental d’Eivissa, i regulació dels usos pesquers i

Pesca i Medi Marí

subaquàtiques
Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de

subaquàtics.
Creació d’una nova reserva marina en aigües

l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats
d’extracció de flora i fauna marina i les activitats

interiors a l’entorn de l’Illa de l’Aire i la costa oriental Direcció General de
Pesca i Medi Marí
de Menorca, i regulació dels usos pesquers i

subaquàtiques

subaquàtics.

Decret pel qual es regulen el procediment i les

Regulació del procediment i les condicions

condicions d’obtenció de les autoritzacions per a

d’obtenció de les autoritzacions per a la construcció i

la construcció i la modernització de bucs pesquers la modernització de bucs pesquers i dictat de
i se’n dicten normes complementàries en matèria normes complementàries en matèria de potència
de potència màxima dels motors

màxima dels motors.

Decret pel qual es regula el busseig professional

Regulació del busseig professional.

Direcció General de
Pesca i Medi Marí

Direcció General de
Pesca i Medi Marí

Setembre

Setembre

Desembre

Desembre

Abril

Unificació en un sol text normatiu de les distintes
modificacions i adaptacions del Reglament de la
Decret pel qual es regula el Reglament de la
Denominació d’Origen Mahón-Menorca

Denominació d’Origen Mahón-Menorca, inclusió de

Direcció General

les darreres modificacions aprovades per la Unió

d’Agricultura i

Europea i adaptació de l’estructura, la gestió i la

Ramaderia

Novembre

funció del Consell Regulador al marc normatiu que
estableix el Decret 49/2004.
Establiment dels requisits d’identificació dels animals
que viuen a l’entorn humà, unificació del Registre
Decret pel qual es regulen els principis generals

d’identificació d’animals de companyia (RIACIB) i el

Direcció General

d’identificació dels animals que viuen a l’entorn

Registre autonòmic d’animals potencialment

d’Agricultura i

humà en l’àmbit de les Illes Balears

perillosos, i establiment del procediment

Ramaderia

d’habilitació dels veterinaris per dur a terme la
identificació i la comunicació.

Desembre

16/11/2018

Decret pel qual es regulen i es fixen les condicions,
les marques i els documents sanitaris per al
trasllat i la circulació d’animals i les autoritzacions
a veterinaris d’entitats associatives de ramaders
amb programes sanitaris comuns per expedir

Establiment dels requisits i els models de documents Direcció General
sanitaris que han d’emparar el trasllat d’animals,

d’Agricultura i

semen, òvuls i embrions.

Ramaderia

Desembre

autoritzacions de trasllat a les Illes Balears
Regulació de la formació relacionada amb el
benestar i la protecció dels animals, establiment de
les normes i dels programes de formació per a la
realització de cursos de formació en matèria de
benestar animal, establiment dels procediments i
requisits per obtenir els certificats de competència
Decret pel qual es regulen els cursos de formació
en matèria de benestar animal, i s’estableix el
procediment d’autorització de les entitats de
formació i se’n crea el registre a les Illes Balears

en benestar animal per als treballadors
d’escorxadors, regulació del procediment

Direcció General

d’autorització de les entitats que imparteixen cursos d’Agricultura i
de formació en matèria de benestar animal, creació

Desembre

Ramaderia

del registre d’entitats que imparteixen cursos en
matèria de benestar animal, regulació del
procediment per a l’expedició del certificat de
competència per a conductors i cuidadors de
vehicles de carretera de transport d’animals vius i
l’acreditació de formació en matèria de benestar
animal.

Decret d’organització, funcions i règim jurídic de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Regulació de l’organització, les funcions i el règim
jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (derogarà el Decret 29/2009 vigent).

Decret pel qual s’estableixen els principis generals
per a la pesca de corall vermell a les aigües

Regulació de la pesca de corall.

interiors de les Illes Balears
Decret pel qual s’estableix un pla de gestió per a
la pesca amb arts de tirada a les aigües interiors
de les Illes Balears
Decret de mesures urgents per a la reducció de
l’esforç pesquer a les aigües interiors de les Illes
Balears

Regulació de la pesca del jonquillo (excepció UE).

Secretaria General i
Comissió de Medi
Ambient de les Illes

23/02/2018

Desembre

06/07/2018

Balears
Direcció General de
Pesca i Medi Marí
Direcció General de
Pesca i Medi Marí

Reducció de l’esforç pesquer a les diferents àrees de Direcció General de
pesca de la Mediterrània.

Febrer

Pesca i Medi Marí

Juliol

Setembre

Direcció General
Decret pel qual s’aprova el Pla de Gestió de

Planificació de la gestió dels residus perillosos en

d’Educació Ambiental,

Residus Perillosos de les Illes Balears

l’àmbit de les Illes Balears.

Qualitat Ambiental i

Desembre

Residus
Decret pel qual s’aproven eines per implantar
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible a
les Illes Balears

Promoció d’eines per aconseguir els Objectius de

Direcció General

Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats amb d’Educació Ambiental,
el futur desenvolupament internacional, creats per

Qualitat ambiental i

les Nacions Unides de cara al 2030.

Residus

Desembre

Direcció General
Decret pel qual s’aprova el Pla de Director de

Planificació de les infraestructures per a la gestió

Residus Perillosos de les Illes Balears

dels residus perillosos en l’àmbit de les Illes Balears. Qualitat Ambiental i

d’Educació Ambiental,

Desembre

Residus
Decret pel qual es regula el desembarcament, la
primera venda, la traçabilitat i el control dels
productes pesquers a les Illes Balears

Regulació, amb relació als productes pesquers, dels
aspectes següents: desembarcament o descàrrega,

Direcció General de

transport, primera venda, emmagatzematge,

Pesca i Medi Marí

traçabilitat, i control i transmissió de la informació.

Decret que regula les titulacions nauticopesqueres Regulació de les titulacions nauticopesqueres.
Decret que regula les condicions
higienicosanitàries per 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

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

Pesca i Medi Marí

Març

Direcció General
d’Agricultura i

Octubre

Ramaderia

Balears.

les directrius de regulació sobre l’organització i el Establiment de la simplificació administrativa en el
ramaderes en l’àmbit de les Illes Balears

Direcció General de

Regulació de les condicions higienicosanitàries per

Decret pel qual es regulen els principis generals i
funcionament del Registre d’explotacions

Febrer

Registre d’explotacions ramaderes.

Direcció General
d’Agricultura i
Ramaderia

Març

06/07/2018

Nova reglamentació de les indemnitzacions per costs
Decret sobre indemnitzacions per costs de
conservació, manteniment, explotació i instal·lació
dels serveis públics d'aigües residuals

de conservació, manteniment, explotació i instal·lació
que es financen amb el cànon de sanejament, que

Direcció General de

substitueix els Decrets 25/1992 i 51/1992 i la

Recursos Hídrics

normativa complementària que actualment regula
aquestes indemnitzacions.

Juliol

CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT
Títol

Objecte de la norma

Desenvolupament de la nova Llei d’accessibilitat pel
Decret pel qual es desenvolupa l’accessibilitat en

que fa a les edificacions de nova construcció o

les edificacions de nova construcció o existents

existents, sobre la base de l’aplicació del Codi tècnic
de l’edificació i l’Ordre VIV/561/2010.

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

Direcció General
d’Arquitectura i

Agost

Habitatge

Desenvolupament de la nova Llei d’habitatge pel que
Decret pel qual es regula el Programa de Cessió

fa a la introducció dels habitatges desocupats al

Direcció General

d’Habitatges Desocupats a l’Institut Balear de

mercat immobiliari a efectes d’evitar especulacions

d’Arquitectura i

amb el dret bàsic a l’habitatge com a primera

Habitatge

residència.
Creació de l’oficina de l’habitatge i els serveis

Direcció General

d’acompanyament per als ciutadans que ho

d’Arquitectura i

necessitin.

Habitatge
Direcció General

l’Habitatge (IBAVI)
Decret pel qual es regula el funcionament i
l’organització del Servei d’Acompanyament
Decret pel qual es regulen els habitatges

Comptabilització dels habitatges disponibles i

desocupats i el Registre d’habitatges desocupats

infrautilitzats a les Illes Balears.

Decret pel qual es regula la cessió dels habitatges
desocupats de grans tenidors a l’Institut Balear de
l’Habitatge (IBAVI)
Decret pel qual es regulen les situacions de
pobresa energètica i el Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics
Decret pel qual es regula la composició, el

Desenvolupament obligatori de la nova Llei de
l’habitatge.
Desenvolupament necessari per evitar la carestia
d’energia per als més necessitats de la societat.

d’Arquitectura i

d’Arquitectura i

d’Arquitectura i

funcionament i l’organització de la Mesa per a la

Lluita contra la Pobresa Energètica, amb respecte a

d’Arquitectura i

Lluita contra la Pobresa Energètica

tots els interlocutors de la societat.
Desenvolupament obligatori de les competències

Habitatge
Direcció General

pròpies i de les obligacions derivades per la Llei

d’Arquitectura i

d’arrendaments urbans.

Habitatge
Direcció General

Decret pel qual es regula el Registre d’habitatges

Comptabilització dels habitatges de protecció pública

protegits de les Illes Balears

a les Illes Balears.

Juliol

Juliol

Habitatge
Direcció General
Habitatge
Direcció General

de fiances de contractes d’arrendament

Juny

Habitatge
Direcció General

Desenvolupament necessari de la Mesa per a la

Decret pel qual es regulen les fiances i el Registre

Octubre

d’Arquitectura i
Habitatge

Octubre

Octubre

Maig

Octubre

Data aprovació
en Consell de
Govern

Fixació dels indicadors i desplegament del
procediment de declaració, d’acord amb el que
Decret de desplegament del procediment de
declaració d’emergència en matèria d’habitatge

estableix el Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de

Direcció General

modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del

d’Arquitectura i

turisme de les Illes Balears, i de mesures per

Habitatge

Març

afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les
Decret de mesures per evitar la desocupació dels
habitatges, la sobreocupació i les situacions
d’infrahabitatge

Illes Balears.
Desplegament de la Llei d’habitatge per evitar l’ús
dels habitatges amb finalitats distintes a les
atorgades legalment, respectant la cèdula
d’habitabilitat.
Establiment dels paràmetres necessaris per a

Reglament de desenvolupament dels informes

l’aplicació correcta de les inspeccions tècniques

d’avaluació d’edificis (IAE)

d’edificis que han d’obtenir aquesta certificació per
obligació legal.

Decret que regula el certificat d’eficiència

Desplegament reglamentari per a la tramitació

energètica

electrònica dels certificats.

Ordre per la qual s’estableixen les bases

Direcció General
d’Arquitectura i

Direcció General
d’Arquitectura i

Decret pel qual es regula la tramitació

Regulació de la tramitació d’instal·lacions de

d’instal·lacions de generació d’energia renovable

generació d’energia renovable.

Regulació, d’acord amb la Llei d’urbanisme de les
Decret pel qual s’aproven les normes tècniques de Illes Balears, dels criteris d’estandardització i
planejament
normalització dels instruments de planejament
urbanístic.
Regulació de l’organització i el funcionament de la

Novembre

Habitatge
Direcció General
d’Energia i Canvi

Setembre

Climàtic
Direcció General

reguladores per a la concessió de subvencions en Introducció de millores en l’ordre vigent actualment. d’Energia i Canvi
matèria d’energia

Novembre

Habitatge

Setembre

Climàtic
Direcció General
d’Energia i Canvi

Setembre

Climàtic
Direcció General
d’Ordenació del

Novembre

Territori

Decret pel qual es regula l’organització i

Comissió de Valoracions d’Expropiacions de les Illes

Direcció General

funcionament de la Comissió de Valoracions

Balears, creada per la Llei d’urbanisme de les Illes

d’Ordenació del

d’Expropiacions de les Illes Balears

Balears, que substituirà el Jurat Provincial

Territori

Novembre

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

Desplegament reglamentari de la Llei 11/2010.

Direcció General de
Ports i Aeroports

Novembre

Decret pel qual es regula la bonificació en les
tarifes dels serveis regulars de transport marítim
interinsular per a les persones residents a la
comunitat autònoma de les Illes Balears

Adaptació del règim de bonificacions al nou marc
establert per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, i la
Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de

Direcció General de
Ports i Aeroports

Juny

les Illes Balears.
Regulació dels usos comuns a tots els ports, policia

Decret pel qual s’aprova el Reglament

administrativa i altres usos específics (embarcacions,

d’explotació i policia dels ports de competència de abandonaments d’embarcacions) i contingut mínim
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

dels reglaments d’explotació de ports de gestió

Ports de les Illes
Balears

Octubre

indirecta.
Ordre per la qual es regula el Registre d’usuaris

Regulació de la llista d’usuaris d’amarraments dels

Ports de les Illes

d’amarraments
Ordre per la qual es regula l’atorgament

ports de gestió indirecta.

Balears

Establiment de la normativa per a l’atorgament

Ports de les Illes

d’autoritzacions.

Balears

d’autoritzacions d’ocupació i explotació del
domini públic portuari
Decret pel qual s’aprova el Pla General de Ports de
les Illes Balears

Aprovació de l’instrument d’ordenació portuària.

Ports de les Illes
Balears

Decret de regulació del procediment per a la

Regulació detallada del procediment de tramitació

Ports de les Illes

declaració d’abandonament d’embarcacions

previst en la llei.

Balears

Regulació de l’activitat de xàrter i llista sexta als

Ports de les Illes

ports de gestió directa.

Balears

Ordre per la qual s’aprova el Plec de regulació de
l’activitat de xàrter i llista sexta als ports de gestió
directa
Ordre per la qual s’aprova el Plec de condicions
generals per a l’atorgament d’autoritzacions per a
l’ocupació del domini públic portuari de
competència de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Decret sobre els requisits i el règim jurídic dels
vehicles de turisme amb conductor (VTC) insulars
de caràcter permanent o temporal a l’illa de
Mallorca

Desembre
Juny
Desembre
Març

Novembre

Establiment de les condicions generals de les
autoritzacions per a l’ocupació del domini públic

Ports de les Illes

portuari de competència de la Comunitat Autònoma Balears

Novembre

de les Illes Balears.
Establiment dels requisits per obtenir una
autorització d’arrendament amb conductor d’àmbit
insular, així com el seu règim jurídic.

Decret sobre els requisits i el règim jurídic dels

Establiment dels requisits per obtenir una

vehicles de turisme (taxis) insulars de caràcter

autorització de transport discrecional de viatgers en

permanent o temporal a l’illa de Mallorca

vehicles de turisme (taxis) i el seu règim jurídic.

Direcció General de
Mobilitat i Transports

Direcció General de
Mobilitat i Transports

Juny

Juny

Decret de supressió de barreres arquitectòniques
en els mitjans de transports terrestres

Establiment reglamentari de les condicions
d’accessibilitat i no discriminació en els mitjans de
transports terrestres.

Decret regulador dels requisits i les condicions de Establiment reglamentari de les condicions per
la targeta d’estacionament per a les persones

poder disposar d’una targeta d’estacionament per a

amb discapacitat

les persones amb discapacitat.

Direcció General de
Mobilitat i Transports
Direcció General de
Mobilitat i Transports

Desplegament de la Llei 4/2014 en relació amb el

Direcció General de

transport ferroviari i tramviari a les Illes Balears.

Mobilitat i Transports

Decret d’aprovació del Pla Director Sectorial de

Aprovació del Pla Director Sectorial de Mobilitat de

Direcció General de

Mobilitat de les Illes Balears

les Illes Balears.

Mobilitat i Transports

Decret de transport ferroviari

Desembre

Desembre

Desembre

Setembre

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS
Títol

Objecte de la norma

Òrgan responsable

Mes previst

de la tramitació

d’aprovació

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

lingüística vigent (Llei de normalització lingüística,

oficials a l’Administració de la Comunitat

Llei de règim jurídic de l’Administració de la

Autònoma de les Illes Balears

Comunitat Autònoma), en substitució del derogat

Decret d’avaluació i certificació de coneixements
de llengua catalana

Decret 100/1990.
Actualització i modificació del Decret 1/2014, de 10
de gener, d’avaluació i certificació de coneixements
de llengua catalana.

Direcció General de
Política Lingüística

Direcció General de
Política Lingüística

Febrer

Maig

Actualització i revisió de l’Ordre del conseller
Ordre per la qual es determinen els títols,

d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de

diplomes i certificats equivalents als certificats de

2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i

coneixements de llengua catalana de la

certificats equivalents als certificats de coneixements Política Lingüística

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

de llengua catalana de la Direcció General de Cultura

Direcció General de

Desembre

i Joventut.
Decret pel qual es desplega la Llei de museus de
les Illes Balears
Decret pel qual s’aproven els estatuts de l’entitat
pública empresarial Institut d’Indústries Culturals
de les Illes Balears
Decret pel qual s'aproven els estatuts de l'entitat
pública empresarial Institut d'Estudis Baleàrics

Desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de març, de
museus i col·leccions museogràfiques de les Illes
Balears.

Direcció General de
Cultura

Aprovació dels estatuts que regulen l’Institut

Direcció General de

d’Indústries Culturals de les Illes Balears.

Cultura

Aprovació dels estatuts de l'entitat pública
empresarial Institut de la llengua i la cultura de les
Illes Balears.

Direcció General de
Cultura

Desembre

Maig

Maig

Regulació de l’organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a l’Elaboració de
Polítiques de Joventut, que està adscrita a la
Decret pel qual es regula l’organització i el

conselleria competent en matèria de joventut, com a

funcionament de la Comissió Interdepartamental

òrgan específic de coordinació, consulta i proposta

per a l’Elaboració de Polítiques de Joventut

en l’àmbit de la programació i l’execució de les
polítiques que el Govern de les Illes Balears promou
en matèria de joventut a través de les diferents
conselleries.

Direcció General
d’Esports i Joventut

Juny

Data aprovació
en Consell de
Govern

Actualització de la normativa en matèria d’escoles
d’educació en el temps lliure, de cursos de monitor i
de director, d’activitats de temps lliure,
Decret pel qual es desplega parcialment la Llei

d’instal·lacions juvenils, de cens d’entitats juvenils i

Direcció General

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

entitats prestadores de serveis a la joventut i de

d’Esports i Joventut

Març

06/07/2018

carnet jove, a través de l’establiment de principis
generals i de normativa complementària en aquests
Decret pel qual es regulen els preus públics per a

àmbits.
Regulació de l’establiment dels preus públics per a

l’ús dels serveis i les instal·lacions del poliesportiu l’ús dels serveis i les instal·lacions del poliesportiu

Direcció General
d’Esports i Joventut

Príncipes de España

Príncipes de España.
Regulació de les funcions i la composició de la

Decret pel qual es regula la Comissió contra la

Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes

Violència a l’Esport de les Illes Balears

Balears, previstes en la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, d’Esports i Joventut

Direcció General

Abril

Setembre

de l’esport de les Illes Balears.
Desenvolupament de les característiques de la
Ordre per la qual es regula l’esport escolar de
competició

competició esportiva escolar, especialment respecte
a les llicències, revisions mèdiques obligatòries dels
esportistes i formació dels tècnics responsables dels

Direcció General
d’Esports i Joventut

Novembre

esportistes i els equips.
Decret pel qual es regulen les llicències esportives Regulació dels tipus de llicències esportives i el seu

Direcció General

de les Illes Balears

contingut mínim.

d’Esports i Joventut

Decret pel qual es regulen la constitució i el

Regulació dels requisits de constitució i

funcionament dels clubs esportius de règim

funcionament dels clubs esportius de règim especial

especial o simplificat de les Illes Balears
Decret pel qual es regulen la constitució i el

o simplificat.

funcionament dels clubs esportius de règim
general
Ordre per la qual es regulen els fitxers de
protecció de dades de la Conselleria

Regulació dels requisits de constitució i

Direcció General
d’Esports i Joventut
Direcció General

funcionament dels clubs esportius de règim general. d’Esports i Joventut
Regulació dels fitxers de protecció de dades de la
Conselleria.

Secretaria General

Desembre

Juliol

Desembre
Febrer

13/07/2018

