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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, 
articles 30.31, 31.17, 70.7 i 70.11   

 

1.3. Normativa estatal 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (Versión consolidada) 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (Versión consolidada) 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas (Versión consolidada) 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (Versión consolidada) 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

 

1.4. Normativa autonòmica 

Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears (Versió consolidada) 

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les 
Illes Balears (Versió consolidada) 

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears (Versió consolidada) 

Decret 19/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el nomenclàtor d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses, subjectes a qualificació 

Decret 50/2014, de 5 de desembre, regulador del registre autonòmic d'activitats i del registre 
d'acreditació del personal dels serveis d'admissió i control d'ambient intern dels espectacles 
públics i les activitats recreatives 

 

1.5. Normativa d'altres comunitats autònomes 

Catalunya  

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Versió 
consolidada) 
 
Comunitat Valenciana 

Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la 
Comunitat Valenciana (Versión consolidada) 
 
Illes Canàries  

Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31_70.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31_70.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-21567-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18731-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18731-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/241711
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/241711
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/176093
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/176093
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/229766
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_36_mod_llei_7_2013/IB_decret_1996_19.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_36_mod_llei_7_2013/IB_decret_1996_19.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=899631&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=899631&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=899631&lang=ca
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=503653&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=503653&language=ca_ES
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9626-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9626-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-8022-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-8022-consolidado.pdf
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* Enllaç al Dossier documental elaborat amb motiu de la tramitació parlamentària 
del Projecte de llei de règim jurídic per a la instal·lació, l’accés i exercici d’activitats 
a les Illes Balears 
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