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Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat l’Acord
següent:
1r. De conformitat amb les negociacions prèvies fetes pel Grup de Treball constituït en compliment d’allò que preveu l’Acord de la Comissió
Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 18 de febrer de 2014, per a l’estudi i
proposta de solució de discrepàncies competencials suscitades en relació amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, ambdues parts consideren resoltes aquestes discrepàncies en raó a les
consideracions següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/109/880302

a. La regulació continguda en l’article 10 de la la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, serà objecte de desenvolupament reglamentari per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en el qual es concretaran aquells casos en els quals, d’acord amb el que disposa la normativa bàsica estatal, sigui exigible la
contractació i el manteniment d’una assegurança. En aquest sentit, es tindrà en compte que els serveis que prestin els operadors
presentin un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat del destinatari o d’un tercer, o per a la seguretat financera del
destinatari, havent de ser proporcionats a la naturalesa i abast del risc cobert.
a. L’últim incís de l’apartat 1.c) de l’article 36 de la la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats en les Illes Balears, s’interpretarà en el sentit que aquest només regeix quant a l’exigència de visat del certificat o
document que acrediti que el director de l’obra assumeix la direcció de les obres d’edificació que no necessitin projecte conforme a
l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, quan així ho prevegi expressament la normativa bàsica estatal.
2n. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes prevists en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional, com també inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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