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Nota a l’edició 
A diferència d’altres dossiers documentals, aquest dossier no conté els apartats habituals 
(normativa, jurisprudència, bibliografia) sinó que únicament facilita l’accés a la normativa 
esmentada en el Projecte de llei de pressuposts per al 2018 a través d’enllaços fets sobre el 
propi text del Projecte de llei. Consta de la portada (p. 1) i el sumari (p. 2). A través del títol del 
Projecte de llei de la pàgina 2 s’accedeix a un document en format .pdf amb el text del Projecte 
de llei amb els enllaços i amb marcadors al costat esquerre de la pantalla que us facilitaran la 
navegació.  

En cada cas s’ha cercat la norma consolidada. Si s’ha comprovat que no existia cap modificació 
de la norma original els enllaços condueixen a la publicació oficial respectiva, BOE o BOIB, quan 
es tracta d’una norma sencera. En el cas dels articles s’han fet fitxers separats amb només 
l’article o articles corresponents. A vegades –per tal d’aprofitar un mateix fitxer– l’enllaç és a un 
fitxer que conté alguns articles més que l’esmentat. És el cas, per exemple, del fitxer que conté 
els articles 10 a 16 del text refós de la Llei de subvencions; remeten a aquest fitxer les 
referències a l’article 10, a l’article 13, etc. Quan la norma és molt curta l’enllaç es fa a la norma 
completa, encara que, en el text del Projecte de llei, s’esmenti un article.  

Es dóna preferència a la norma en català. No obstant, com que no existeix cap base de dades 
amb la normativa estatal consolidada en llengua catalana, sovint ens veiem obligats a fer els 
enllaços a la Legislación consolidada del BOE o a fitxers trets del servei Insignis. Quan la norma 
es troba consolidada al BOE es prefereix sempre aquest text. Quan no existeix al BOE es treu 
d’Insignis. En aquest darrer cas, les normes només són visibles pels usuaris del sistema però no 
són visibles en obert a través d’internet. En el cas de normativa de les Illes Balears, si el text 
està consolidat per l’Institut d’Estudis Autonòmics, es dóna aquesta versió. En cas contrari, es 
dóna el text consolidat en castellà.  

Finalment, hem comprovat que els fitxers de normativa treta d’Insignis no es visualitzen 
correctament amb la versió de l’explorador Mozilla Firefox que, ara mateix, hi ha instal·lada al 
Parlament de les Illes Balears. No sembla que sigui un problema dels fitxers ja que es 
visualitzen correctament amb els altres exploradors, Internet Explorer i Google Chrome. 

Esperem que aquesta eina de treball us sigui útil. 
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