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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, article 30.3   

 

1.2 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y  
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears 

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

Correcció d’errors 

Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las 
Illes Balears 

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades 
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria de reordenació territorial, 
urbanisme i d’impuls a l’inversió, articles 8 i 9  

Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre 
Internacional de Tennis Rafael Nadal 

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2009, pel qual es declaren inversions 
d’interès autonòmic en l’àmbit de les competències de la Conselleria d’Esports i 
Joventut 

Acord del Consell de Govern de 18 de febrer de 2011, autoritzant un protocol de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor, el Consell de Mallorca i Rafael Nadal per a 
la creació d’un centre internacional de tennis a Manacor 

Acord del Consell de Govern de 25 de març de 2011, pel qual es declara la inversió 
destinada a la posada en marxa del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal a 
Manacor com a inversió d’interès autonòmic 

Pla General d’Ordenació Urbana de Manacor. Aprovació inicial (2007) 

Normes subsidiàries de Manacor, aprovades el 14 de maig de 1980 

Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament de Manacor, relativa a la modificació dels 
paràmetres del Sistema General Sanitari de l’hospital comarcal 

Aprovació inicial del Catàleg de protecció del Patrimoni Històric i Artístic de Manacor 

Aprovació definitiva de la modificació de les Normes Subsidiàries de Manacor 
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Acord de l’Ajuntament de Manacor de cessió de terrenys al Govern de les Illes Balears 
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