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Empreses de seguretat privada
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Empreses de seguretat, armers, empreses Característiques que han de Ordre INT/314/2011, d'1 de febrer, sobre BOE 18-2-2011
de dipòsit, càmeres cuirassades, dipòsits tenir dels sistemes de empreses de seguretat privada.
explosius, vehicles, locals de centrals seguretat que han de tenir
d'alarma,
certes empreses relacionades
amb la seguretat privada

Sistemes d'alarmes connectades a centrals
receptores

Característiques que han de Ordre INT/316(2011, d'1 de febrer, sobre BOE 18-2-2011
tenir els sistemes d'alarmes funcionament dels sistemes d'alarmes en
connectades
a
centrals l'àmbit de la seguretat privada
receptores

Empreses relacionades amb la seguretat Mesures de seguretat que han de tenir Mesures de seguretat que ha Ordre INT/317, d'1 de febrer sobre mesures BOE 18-2-2011
privada
joieries, argenteries, galeries d'art i tendes de tenir les càmeres de seguretat privada
d'antiguitats,, estacions de serveis i unitats cuirassades, caixes fortes, de
de subministrament de combustible i transit, auxiliars, dispensadors
carburants, farmàcies, administracions de i recicladors d'efectiu, caixers
loteries i despatxos d'apostes mútues, automàtics,…
casinos de joc, sales de bingo i salons de
maquines de joc.

Totes

Caràcter general (art 40,41 i 42) i disposició
addicional vuitena. Configuració de les
autoritzacions

Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia
sostenible.

BOE 5-3-2011

Empreses turístiques: Hotels, hotels AUTORITZACIÓ SECTORIAL PRÈVIA Al
apartaments,
apartaments
turístics, FUNCIONAMENT: Registre d'empreses,
allotjaments turístics per torns, habitatges activitats i establiments turístics. Algunes
turístics de vacances, serveis turístics en el característiques tècniques.
mitjà rural, càmpings, restauració, agències
de viatges.

Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual BOIB 03-03-2011
s'estableixen les disposicions generals
necessàries per facilitar la llibertat
d'establiment i de prestació de serveis
turístics, la regulació de la declaració
responsable, i la simplificació dels
procediments administratius en matèria
turística.

Installacions frigorífiques.

Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel BOE 8-3-2011.
qual s'aprova el reglament de seguretat per
a installacions frigorífiques i les seves
instruccions tècniques complementàries.

AUTORITZACIÓ SECTORIAL PRÈVIA AL
FUNCIONAMIENT.

Empreses alimentàries. S'exclouen on AUTORITZACIÓ SECTORIAL PRÈVIA Al
exclusivament es manipulin, transformin, FUNCIONAMENT:
Registre
General
envasin, emmagatzemin o serveixin Sanitari d'empreses Alimentàries i aliments.
aliments in-situ al consumidor final, amb o
sense repartiment a domicili, o a altres
establiments
de
les
mateixes
característiques.
(Bars,
restaurants,
cafeteries, comerç al detall, ...)

Empreses de seguretat privada

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, BOE 8-3-2011.
sobre registre general sanitari d'empreses
alimentàries i aliments.

Empreses de seguretat, armers, empreses Característiques que han de Correcció d'errors de l'Ordre INT/314/2011, BOE 18-2-2011
de dipòsit, càmeres cuirassades, dipòsits tenir els sistemes de seguretat d'1 de febrer, sobre empreses de seguretat
explosius, vehicles, locals de centrals que han de tenir certes privada.
d'alarma,
empreses relacionades amb la
seguretat privada

Acampada, camp de treball, escola d'estiu, AUTORITZACIO DE INICI I EXERCICI DE
colònia, granja escola, aula natura, marxa L'ACTIVITAT. Condicions técniques
per etapes, casals o centres infantilsjuvenils de temps lliure, i altres similars

Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual BOIB
s’estableixen els principis
2011
generals que regeixen les activitats de temps
lliure infantils i
juvenils que es desenvolupin a l’àmbit
territorial de les Illes
Balears
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