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|1. MEDI AMBIENT
1.1. CONVENIS I ACORDS INTERNACIONALS


Declaració el 1993 de Menorca com a reserva de biosfera per la UNESCO.

1.2. LEGISLACIÓ EUROPEA






















Decisió (UE) 2015/451 del Consell Europeu, de 6 de març de 2015, relativa a
l'adhesió de la Unió Europea a la Convenció sobre el Comerç Internacional
d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES) (DOUE núm. L 75
del 19/03/2015).
Decisió d’execució (UE) 2015/74 de la Comissió, de 3 de desembre de a 2014,
per la qual s'adopta la vuitena llista actualitzada de llocs d'importància
comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània
Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006 per la qual s'adopta, de
conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, la llista de llocs
d'importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània (DOUE
núm. L 259 de 21/09/2006).
Decisió de la Comissió de 28 de març de 2008 per la qual s'adopta, de
conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, la primera llista
actualitzada de llocs d'importància comunitària de la regió biogeogràfica
mediterrània (DOUE núm. L 123 de 08/05/2008).
Decisió d'execució de la Comissió de 16 de novembre de 2012 per la qual
s'adopta la sisena llista actualitzada de llocs d'importància comunitària de la
regió biogeogràfica mediterrània (DOUE núm. L 24 de 26/01/2013).
Decisió d'execució de la Comissió de 18 de novembre de 2011 per la qual
s'adopta la cinquena llista actualitzada de llocs d'importància comunitària
de la regió biogeogràfica mediterrània (DOUE núm. L 10 de 13/01/2012).
Decisió d'execució de la Comissió de 7 de novembre de 2013 per la qual
s'adopta la setena llista actualitzada de llocs d'importància comunitària de
la regió biogeogràfica mediterrània (DOUE núm. 350, de 21 de desembre de
2013).
Decisió núm. 2455/2001/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de
novembre de 2014, per la qual s'aprova la llista de substàncies prioritàries en
l'àmbit de la política d'aigües, i per la qual es modifica la Directiva
2000/60/CE (DOUE núm. L 331 de 15/12/2001).
Directiva (UE) 2015/996 de la Comissió, de 19 de maig de 2015, per la qual
s'estableixen mètodes comuns d'avaluació del soroll en virtut de la Directiva
2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE núm. L 168 de
01/07/2015).
Directiva 2000/60 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre
de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de
la política d'aigües (DOUE núm. L 327 de 22/12/2000).
Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de
2006, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies
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perilloses abocades en el medi aquàtic de la Comunitat (DOUE núm. L 64 de
04/03/2006).
Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de
2006, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es
deroga la Directiva 76/160/CEE (DOUE núm. L 64 de 04/03/2006).
Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de
2008, que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les
competències d'execució atribuïdes a la Comissió (DOUE núm. L 81 de
20/03/2008).
Directiva 2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de
2008, per la qual s'estableix un marc d'acció comunitària per a la política del
medi marí (Directiva marc sobre l'estratègia marina) (DOUE núm. L 164 de
25/06/2008).
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 novembre
2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives.
Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de
novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (DOUE núm.
L 20 de 26/01/2010).
Directiva 2014/52/UE relativa a l'avaluació de les repercussions de
determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
Directiva 2014/80/UE de la Comissió, de 20 de juny de 2014, que modifica
l'annex II de la Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el
deteriorament (DOUE L 182/52, de 21 de juny de 2014).
Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, modificada per la
Directiva 98/15/CE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes
(DOUE núm. 135 de 30/05/1995).
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
protecció dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOUE núm. L
206 de 22/07/1992).
Reglament núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell sobre la
prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques
invasores.

1.3. LEGISLACIÓ ESTATAL





Correcció d'errades del Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual
s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (BOE núm. 129
de 28/05/1996).
Correcció d'errors de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni
natural i de la biodiversitat (BOE núm. 36 de 11/02/2008).
Correcció d'errors de l'Ordre d'1 de juliol de 1987 per la qual s'aproven els
mètodes oficials d'anàlisis fisicoquímiques per a aigües potables de consum
públic (BOE núm. 223 de 17/09/1987).
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Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a
l'execució de la Llei de caça de 4 d'abril de 1970 (BOE núm. 76 de
30/03/1971).
Disposició derogatòria única del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de prevenció i control
integrats de la contaminació (BOE núm. 316 de 31/12/2016).
Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça (BOE núm. 82 de 06/04/1970).
Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de forests (BOE núm. 102 de 29/04/2006).
Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 129 de
30/05/2013).
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de forests (BOE núm. 173 de 21/07/2015).
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE núm. 276 de 18/11/2003).
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
(BOE núm. 299 de 14/12/2007).
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (BOE núm. 280 de 22/11/2003).
Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del Text refós de la Llei d'avaluació
d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008,
d'11 de gener (BOE núm. 73 de 25/03/2010).
Llei 80/1978, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'article 18 de la Llei
1/1970, de 4 d'abril, de caça, relatiu a constitució de vedats socials (BOE
núm. 11 de 12/01/1979).
Ordre d'1 de juliol de 1987 per la qual s'aproven els mètodes oficials d'anàlisis
fisicoquímiques per a aigües potables de consum públic (BOE núm. 163 de
09/07/1987).
Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies
objecte de caça i pesca i s'estableixen normes per a la seva protecció (BOE
núm. 218 de 12/09/1989).
Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les
aigües de bany (BOE núm. 257 de 26/10/2007).
Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista
d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol
d'espècies amenaçades (BOE núm. 46 de 23/02/2011).
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del
soroll ambiental (BOE núm. 301 de 17/12/2005).
Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres (BOE núm. 310 de 28/12/1995).
Reial decret 258/1989, de 10 de març, pel qual s'estableix la normativa
general sobre abocaments de substàncies perilloses des de terra al mar (BOE
núm. 64 de 16/03/1989).
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Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra
la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE núm.
61 d'11/03/1996).
Reial decret 413/2014 pel qual es regula l'activitat de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
Reial decret 416/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Pla sectorial de
turisme de natura i biodiversitat 2014-2020.
Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret
llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables
al tractament de les aigües residuals urbanes (BOE núm. 77 de 29/03/1996).
Reial decret 56/2016 pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE relativa a
l'eficiència energètica
Reial decret 742/2013 pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les
piscines.
Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de
seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de
qualitat ambiental.
Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini
públic hidràulic, que desenvolupa els títols Preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei
29/1985, de 2 d'agost, d'aigües (BOE núm. 103 de 30/04/1986).
Reial decret 876/2014 pel qual s'aprova el Reglament general de costes.
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'aigües (BOE núm. 176 de 24/07/2001).
Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes (BOE núm. 312 de
30/12/1995).
Resolució de 16 de novembre de 2015 de la Direcció general de Qualitat i
Avaluació Ambiental i Medi Natural per la qual es publica l'Acord del Consell
de Ministres de 6 de novembre de 2015 pel qual s'aprova el Pla estatal marc
de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022.
Resolució de 18 de juliol de 2014 de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient
per la qual es publica l'acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient
en matèria de patrimoni natural i biodiversitat.
Resolució de 28 d'abril de 1995 de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient i
Habitatge per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de
Ministres de 17 de febrer de 1995 pel qual s'aprova el Pla nacional de
sanejament i depuració d'aigües residuals (BOE núm. 113 de 12/05/1995).

1.4. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA





Decret 13/1992, de 13 de febrer de 1992, sobre evacuació de líquids
procedents de plantes de tractament d'aigües residuals urbanes (BOIB núm.
29 de 07/03/1992).
Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les
Illes Balears (BOIB núm. 76 de 29/05/2003).
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Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la CAIB
(BOIB núm. 89 de 17/07/1997).
Acord del Consell de Govern del dia 28 de juny de 2000 pel qual es dona
conformitat a la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) i l'inici dels
tràmits per a la declaració de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA).
Decret 130/2001, de 23 de novembre, pel qual s'aprova la delimitació a
escala 1:5.000 de les àrees d'alzinar protegit (BOIB núm. 149 de 13/12/2011).
Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg balear d'espècies
amenaçades i d'especial protecció, les àrees biològiques crítiques i el Consell
Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 16/07/2005).
Resolució del conseller de Medi Ambient d'inclusió en el Catàleg balear
d'espècies amenaçades de Limonium boirae, L. carvalhoi, L. ejulabilis i L.
inexpectans en la categoria de «en perill d'extinció» (BOIB núm. 64 de
28/04/2007).
Resolució del conseller de Medi Ambient d'inclusió de diverses espècies en el
Catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial protecció (BOIB núm.
66 de 15/05/2008).
Acord del Consell de Govern del dia 3 de març de 2006 pel qual s'aprova
definitivament, una vegada sotmès al tràmit d'audiència i informació
pública, la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) aprovada per
l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2000 a l'àmbit de les Illes
Balears (BOIB núm. 38 de 16/03/2006).
Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 47 extr.
de 01/04/2006).
Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova l'ampliació de la llista de
llocs d'importància comunitària (LIC) i es declaren més zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 51 extr.
de 06/04/2006).
Acord del Consell de Govern del dia 28 de setembre de 2007 sobre l'inici de
l'expedient pel qual es creen noves zones d'especial protecció per a les aus
(ZEPA) i s'amplia la superfície d'algunes ja existents a l'illa de Mallorca i de
Menorca (BOIB núm. 150 de 06/10/2007).
Acord del Consell de Govern del dia 30 de maig de 2008 pel qual es creen
noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'amplia la superfície
d'algunes existents en l'àmbit de l'illa de Mallorca i de l'illa de Menorca (BOIB
núm. 78 extr. de 04/06/2008).
Correcció d'errors per omissió, l'edicte núm. 9958 referit a l'acord del Consell
de Govern de 30 de maig de 2008 pel qual es creen noves zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s'amplia la superfície d'algunes existents en
l'àmbit de l'illa de Mallorca i de l'illa de Menorca (annexos I i II) (BOIB núm. 80
de 07/06/2008).
Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2010 sobre l'inici del
procediment d'aprovació de l'ampliació de la llista de llocs d'importància
comunitària (LIC) quant a l'hàbitat "basses temporals mediterrànies" (BOIB
núm. 72 de 13/05/2010).
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Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2010 sobre l'aprovació
de l'ampliació de la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) quant a
l'hàbitat "basses temporals mediterrànies" (BOIB núm. 145 de 07/10 / 2010).
Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus,
aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177 de 29/11/2012).
Decret 27/1992, que regula la caça de tords amb filats.
Decret 61/2002, que modifica el Decret 61/1999, de pesca esportiva a les
Illes Balears.
Decret 69/1999, de 4 de juny, que regula la pesca esportiva i recreativa a les
aigües interiors de les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 13 de juny de
2012 per la qual es regula la recollida de bogamarins en aigües de les Illes
Balears (BOIB núm. 92 de 26/06/2012).
Decret 95/2006, de 17 de novembre, que regula la llicència de pesca
marítima recreativa per a embarcacions (BOIB núm. 167 de 25/11/2006).
Llei 1/1984, de 14 de març, d'ordenació i protecció d'àrees naturals d'interès
especial (BOIB núm. 7 de 09/05/1984).
Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears (BOIB núm. 31 de 09/03/1991).
Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats articles de la
Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears (BOIB núm. 8 de 19/01/1993).
Correcció d'errors del Decret 13/1992, de 13 de febrer de 1992, sobre
evacuació de líquids procedents de plantes de tractament d'aigües residuals
urbanes (BOIB núm. 45 de 14/03/1992).
Correcció d'errors del Decret 13/1992, de 13 de febrer de 1992, sobre
evacuació de líquids procedents de plantes de tractament d'aigües residuals
urbanes (BOIB núm. 126 de 17/10/1992).
Acord de Consell de Govern, de 23 d'abril de 2004, d'inici de l'elaboració
d'una disposició de caràcter general ampliant la llista de LIC i ZEPA en l'àmbit
de les Illes Balears, en compliment de les directives comunitàries 79/409 / CE
i 92/43 / CEE (BOIB núm. 65 de 08/05/2004).
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO) (BOIB núm. 85 de 04/06/2005).
Decret 92/2005, d'1 de setembre, pel qual es modifica el Decret 91/1997, de
4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril,
balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives (BOIB núm. 106
de 30/07/2013).
Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril,
balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives (BOIB núm. 106
de 30/07/2013).
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Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears (BOIB núm. 45 de 24/03/2007).
Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (BOIB núm. 78 de
30/05/2009).
Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (BOIB núm. 172 de
24/11/2009).
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura
a les Illes Balears (BOIB núm. 156 de 13/11/2013).
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166 de 30/11/2013).
Decret 11/2015, de 20 de març, pel qual s'aprova el Pla forestal de les Illes
Balears (2015-2035).
Llei 12/2016, de 17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB
núm. 106 de 20/08/2016).
Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la
pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de
1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999, de 4 de juny, de pesca
esportiva i recreativa, per a l’ús d’alguns aparells tradicionals per a la pesca
recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears (BOCAIB núm. 81 de
24/06/1999).
Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB
núm. 106 de 20/08/2016).
Llei 11/1988, de 26 d'octubre, de declaració de l'àrea que comprèn la zona
d'Atalis, barrancs de sa Vall i es Bec i platges de Son Bou, en els termes
municipals des Mercadal i Alaior, com a àrea natural d'especial interès (BOE
núm. 13 de 16/01/1989).

1.5. LEGISLACIÓ INSULAR


Aprovació definitiva del Pla director sectorial per a la gestió dels residus no
perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de 03/08/2006).
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|2. TURISME
2.1. LEGISLACIÓ EUROPEA






Comunicació de la Comissió, de 3 de març de 2010, anomenada «Europa
2020: Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador»
(COM (2010) 2020 final - no publicada en el Diari Oficial).
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DOUE núm. L
376/36 de 27/12/2006).
Tractat de Lisboa pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el
Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Lisboa el 13 de
desembre de 2007 (DOUE núm. C 306/01 de 17/12/2007).

2.2. LEGISLACIÓ ESTATAL


Reial decret 3401/1983, de 23 de novembre, sobre traspàs de funcions i
serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
Turisme (BOE núm. 33 de 08/02/1984).

2.3. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA













Decret 145/1997, que regula les cèdules d'habitabilitat.
Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació
en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de
cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les
empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei de l'impost
sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures de l'impuls del turisme
sostenible.
Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les
activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes
Balears.
Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i
d'impuls de les zones turístiques madures (BOIB núm. 82 de 08/06/2013).
Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística
(BOIB de 13/01/2016).
Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016 (BOIB
de 23/01/2016).
Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a
potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les
Illes Balears (BOIB de 06/12/2014).
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Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de l'LTIB i de mesures per
afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears (BOIB de
08/08/2017).
Decret llei 6/2013, de 22 de novembre, pel qual es modifica l'article 52 de
l'LTIB (BOIB de 30/11/2013).
Instrucció 1/2013 del director general de Turisme respecte de la presentació
i la tramitació de les sol·licituds dels informes que preveu la disposició
addicional onzena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears.
Llei 13/2000, de 21 de desembre, de Camí de Cavalls de Menorca (BOIB núm.
157 de 27/12/2000).
Llei 2/2001, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori
(BOIB núm. 320 de 15/03/2001).
Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació turística
(BOE núm. 48 de 25/02/1997 i BOIB núm. 158 de 21/12/1996).
Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a
les Illes Balears (BOE núm. 163 de 06/07/2010 i BOIB núm. 094 de 22/06/2010),
derogada parcialment per la Llei 8/2012, de 18 de juliol, del turisme de les Illes
Balears.
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de l'LTIB, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges (BOIB de 31/07/2017).
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (BOE núm. 189 de
08/08/2012 i BOIB núm. 106 de 21/07/2012).
Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de
2013 per la qual s'aproven els criteris generals de distribució d'instal·lacions
de servei de temporada al domini públic marítim terrestre balear (BOIB núm.
90 de 27/06/2013).
Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 20 d'abril de 2011 per la qual
s'aprova el model de qüestionari d'autoavaluació i la informació que
l'establiment ha de proporcionar en relació a la categoria assolida respecte
de la classificació dels establiments d'allotjament turístic, d'acord amb el
Decret 20/2011, de 18 de març (BOIB núm. 67 de 05/05/2011).

2.4. LEGISLACIÓ INSULAR





Annex 6 del Decret 20/2015, de requisits mínims per a la inscripció
d’habitatges objecte de comercialització turística.
Bases dels ajuts per a esdeveniments generadors de producte turístic (BOIB
núm. 61 de 14/05/2016).
Departament d'Ordenació Territorial i Turística. Convocatòria de les proves
per a l'habilitació de guia turístic en l’àmbit territorial de l'illa de Menorca, i
d'ampliació d'idiomes, amb indicació del procediment i de la documentació
necessària per poder-hi participar (BOIB núm. 10 de 24/01/2017).
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Estatuts del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic
de l'illa de Menorca (BOIB núm. 78 de 21/05/2005).
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|3. URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
3.1. LEGISLACIÓ ESTATAL







Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes (BOE núm. 153 de 27/06/2013).
Reial decret 1123/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva,
ampliació de les funcions, serveis i mitjans d'adaptació del transferit a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'urbanisme (BOE
núm. 143 de 15/06/1984).
Reial decret 356/1985, de 20 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis
de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d'ordenació del litoral i abocaments al mar (BOE núm. 70 de 22/03/1985;
correcció d'errors BOE 24/04/1985).
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261 de 31/10/2015).

3.2. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA














Correcció d'errors advertits en les versions catalana i castellana de la Llei
10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació
territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió, publicada en el BOIB núm. 115 de
5 d'agost de 2010 (BOIB núm. 150 de 19/10/2010).
Correcció d'errors de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació
territorial (BOIB núm. 24 de 23/02/2002).
Correcció d'errors del Decret 72/1994, de 26 de maig, sobre els plans
d'ordenació del litoral (BOCAIB núm. 119 de 29/11/1994).
Decret 51/2003, de 16 de maig, d'ampliació del Parc Natural de s’Albufera
des Grau (BOIB 10/06/2003).
Decret 72/1994, de 26 de maig, sobre plans d'ordenació del litoral a les Illes
Balears, regula la formulació, la tramitació i l'aprovació dels plans o normes
d'ordenació del litoral (BOCAIB núm. 119 de 29/09/1994).
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears (BOE núm. 179 de
28/07/2005 i BOIB núm. 100 de 02/07/2005).
Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació
territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió (BOE núm. 207 de 26/08/2010 i BOIB
núm. 115 de 05/08/2010).
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOE núm. 17 de
19/01/2001 i BOIB núm. 157 extr. de 27/12/2000).
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’ordenació del territori (BOIB núm. 32 de 2001.03.15).
Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la disposició addicional
novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació
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urbanística sostenible (BOE núm. 203 de 24/08/2013 i BOIB núm. 81 de
06/06/2013).
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears (BOE núm. 136 de 05/07/2008 i BOIB núm.
68 de 17/05/2008).
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (BOE núm. 192 de
12/08/1997 i BOIB núm. 88 de 15/07/1997).
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries (BOE núm. 124 de 25/05/1999 i BOIB núm. 48
de 17/04/1999).
Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible (BOE núm. 168 de 14/07/2012 i BOIB núm. 91 de 23/06/2012).
Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència relatives a
l'ordenació del territori i l'urbanisme a les Illes Balears (BOE núm. 276 de
18/11/1999 i BOIB núm. 128 de 12/10/1999).

3.3. LEGISLACIÓ INSULAR





Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 25 d'abril de 2003, pel qual
s'aprova definitivament el Pla territorial insular de Menorca (BOIB núm. 63 de
16/05/2003).
Aprovació definitiva de la modificació del Pla territorial insular de Menorca
(BOIB núm. 105 de 27/07/2006).
Aprovació definitiva de la Norma territorial transitòria (BOIB núm. 3 de
05/01/2015).
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|4. ALTRA NORMATIVA D’INTERÈS
4.1. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA








Aprovació del Pla especial del Camí de Cavalls (BOIB núm. 145 de
03/12/2002).
Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de
gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han
de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 55 de 30/04/2015).
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears (BOE núm. 52 de 01/03/2007 i BOIB núm. 32 extr. de 01/03/2007;
correcció d'errades BOIB núm. 29 de 28/02/2008).
Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears (BOE núm. 51 de 01/03/1983).
Normativa del Pla especial del Camí de Cavalls de l'illa de Menorca:
correcció d'errades (BOIB núm. 176 de 16/11/2008).

4.2. LEGISLACIÓ INSULAR




Aprovació definitiva de la Normativa del Pla especial del Camí de Cavalls
de l'illa de Menorca (BOIB núm. 76 de 29/05/2004).
Complementació de prescripcions del Pla especial del Camí de Cavalls de
l'illa de Menorca (BOIB núm. 8 de 17/01/2004).
Correcció d'errors de la Normativa del Pla especial del Camí de Cavalls de
l'illa de Menorca (BOIB núm. 176 de 16/12/2008).
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