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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 del Decret llei 5/2021 pel qual es modifiquen la Llei 16/2010 
de salut pública de les Illes Balears i el Decret llei 11/2020 pel qual s'estableix un règim 
sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els 
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 a través d’enllaços fets sobre el propi text del 
Projecte. Consta de la portada (p. 1) i el sumari (p. 2). A través del títol del Projecte de la 
pàgina 2 s’accedeix a un document en format .pdf amb el text del Projecte 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.  

Es dona preferència a la norma en català. No obstant, sovint ens veiem obligats a fer els enllaços 
a fitxers trets del serveis que tenim contractats, Insignis o La Ley Digital. En aquest darrer cas, 
les normes només són visibles pels usuaris del sistema però no són visibles en obert a través 
d’internet.  

Esperem que aquesta eina de treball us sigui útil. 
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