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Article segon

1.- Disposicions generals

Es modifica l’apartat 5 de l’article 2 del Decret 47/2012, que queda redactat en els termes següents:

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

5. La persona titular de la Secretaria Autonòmica, de Promoció
Empresarial i Ocupació o, si escau, de la secretaria autonòmica competent en
matèria de treball, actua com a vicepresident o vicepresidenta de la Mesa.

Num. 18372
Decret 76/2012, de 21 de setembre, de modificació del Decret
47/2012, de 8 de juny, pel qual es crea la Mesa Social Tripartida
de les Illes Balears
Per mitjà del Decret 47/2012, de 8 de juny (BOIB núm. 85, de 14 de juny),
es va crear la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears com a nou òrgan de
naturalesa consultiva i de participació institucional en l’àmbit de
l’Administració econòmica i laboral de la Comunitat Autònoma que reuneix les
màximes instàncies sindicals i empresarials i les autoritats en matèria econòmica i laboral de la comunitat autònoma.
En l’article 2 del Decret es regula la composició de la Mesa, l’apartat 3.a)
del qual en determina els membres nats, que són òrgans de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació. Així mateix, l’apartat 5 del
mateix article determina la Vicepresidència de la Mesa.
Per mitjà del Decret 64/2012, de 20 de juliol, es va nomenar la persona
titular de la Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació, òrgan
dependent de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, el qual -d’acord amb l’article 3.3 del Decret 12/2011, de 18 de juny,
del president de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost- s’assimila en rang a un òrgan directiu de l’Administració autonòmica. Li corresponen funcions de coordinació i control de la gestió de determinats òrgans directius de la Vicepresidència competents en matèria econòmica i laboral, en concret, de la Direcció General de Comerç i Empresa, de la Direcció General
d’Indústria i Energia, de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic i de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.
Atès el nomenament esmentat i tenint en compte que la vocació de la
Mesa Social Tripartida, segons consta en el preàmbul del Decret de creació, és
reunir les màximes instàncies sindicals i empresarials i les autoritats en matèria
econòmica i laboral de la comunitat autònoma, és necessari modificar els apartats 3.a) i 5 de l’article 2 del Decret 47/2012 per tal que la persona titular de la
Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial i d’Ocupació participi en la
Mesa com a membre nat, atès que és l’òrgan que coordina i controla la gestió de
diverses direccions generals competents en matèria econòmica i laboral.
Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 21de setembre de 2012,

DECRET
Article primer
Es modifica la lletra a) de l’article 2.3 del Decret 47/2012, de 8 de juny,
pel qual es crea la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears, que queda redactat en els termes següents:
a) Per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació o, si escau, per les conselleries competents en aquestes matèries,
amb la condició de membres nats:
- La persona titular de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació o, si escau, de la conselleria competent en matèria de
treball.
- La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Promoció
Empresarial i Ocupació o, si escau, de la secretaria autonòmica competent en
matèria de treball.
- La persona titular de la Direcció General de Treball i Salut Laboral o,
si escau, de la direcció general competent en matèria de treball.
- La persona titular de la Direcció General de Comerç i Empresa o, si
escau, de la direcció general competent en matèria de comerç.

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de setembre de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 18373
Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a
la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior
En el marc de l'Estratègia de Lisboa, el 28 de desembre de 2006 va entrar
en vigor la Directiva 2006/123/CE, aprovada pel Parlament Europeu i pel
Consell, de 12 de desembre de 2006, que estableix un marc jurídic nou a la Unió
Europea amb la finalitat de crear un autèntic mercat interior de serveis i eliminar tots els obstacles que s'oposen a la llibertat d'establiment dels prestadors en
els estats membres i a la lliure circulació. Amb aquest objectiu, la Directiva obliga els estats membres a iniciar un procés d'avaluació per modernitzar els sistemes nacionals de regulació de les activitats de serveis, en el sentit de simplificar o substituir tots els tràmits legals o administratius que ho possibiliten per
alternatives menys oneroses, eliminant tots els obstacles injustificats o desproporcionats per poder accedir a una activitat i exercirla, tot procurant garantir,
tant als destinataris com als prestadors dels serveis, la seguretat jurídica necessària per a l'exercici efectiu de dues llibertats fonamentals del Tractat de la Unió
Europea: la llibertat d'establiment (article 43) i la lliure prestació de serveis
(article 49). Es tracta, en definitiva, de fomentar la confiança recíproca entre els
estats membres, com també la confiança dels prestadors i els consumidors.
En el sentit exposat anteriorment, l’article 44 de la Directiva de serveis
obliga els estats membres a aprovar les disposicions legals, reglamentàries i
administratives necessàries per acomplir les previsions de la norma comunitària.
En compliment d’aquesta obligació, l’Estat exercità les competències
exclusives atribuïdes en l’article 149.1 de la Constitució i transposà parcialment
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, mitjançant la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i
la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.
La disposició final tercera de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, preveu
que correspon a les administracions públiques competents, en l’àmbit territorial
respectiu, aprovar les normes de desplegament i d’execució d’aquesta Llei. Per
la seva banda, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, estableix un conjunt de
mesures horitzontals rellevants mitjançant la modificació de l’article 43
(“Silenci administratiu en procediments iniciats per l’interessat”) i la introducció dels articles 39 bis i 71 bis en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que es
concreten en diverses modificacions de caràcter bàsic i que afecten, de manera
genèrica, les activitats de serveis i, consegüentment, la normativa autonòmica.
Als efectes que interessen aquest Decret, el nou article 71 bis introdueix expressament les figures de la “comunicació prèvia” i la “declaració responsable”,
documents que permetran a la ciutadania l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat des del mateix dia de la seva presentació, sense esperar a tenir atorgada la
llicència o autorització administrativa corresponent, si bé també sens perjudici
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de les facultats de comprovació, de control i d’inspecció que tengui atribuïdes
l’Administració pública per la normativa sectorial aplicable.

posteriorment, correspondrà a cada conselleria l’adaptació de les seves respectives ordres de desplegament.

En l’àmbit autonòmic, l’article 109 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la
Comunitat de les Illes Balears el desenvolupament i l’execució del dret comunitari d’acord amb les seves competències. Correspon, per tant, a aquesta
Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableix el títol III de l’Estatut, adaptar les seves normes, tant de rang legal com reglamentari, a la Directiva
2006/123/CE i a la legislació bàsica.

En efecte, la Directiva de serveis determina que les administracions públiques només podran supeditar l’accés a una activitat de serveis i al seu exercici
a un règim d’autorització quan es compleixin els requisits de no-discriminació,
necessitat i proporcionalitat, tret dels casos justificats per raons imperioses d’interès general, recollits en l’article 4 de la Directiva, que justificarien el manteniment d’aquest règim d’autoritzacions per protegir els destinataris dels serveis.
Això succeeix en matèria de busseig esportiu, en què la modificació del Decret
regulador d’aquesta matèria manté el règim d’autorització preceptiva prèvia
pels motius exposats en la “Llei òmnibus” autonòmica.

L’aprovació del Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per
a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, si bé no responia directament al
manament comunitari, sí que va constituir una primera passa, en l’àmbit de les
Illes Balears, per reduir càrregues administratives, simplificar procediments
administratius i donar un millor servei al ciutadà. Aquest Decret, actualment
derogat per la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de
la inversió a les Illes Balears, introduí, per primera vegada en la normativa autonòmica, el concepte de “declaració responsable d’inici d’activitat”. Per tant, el
Decret llei seguia també el mateix postulat de simplificació de tràmits administratius contingut en la Directiva.
Així, un cop exhaurit el termini (28 de desembre de 2009) que fixava la
Directiva per a la transposició als estats membres, amb el consegüent efecte
directe, conjuntament amb l’entrada en vigor de la normativa bàsica estatal
esmentada, resulta absolutament necessari i urgent adaptar la normativa autonòmica pròpia, tant de rang legal com reglamentari, a les prescripcions de la
Directiva i a la normativa bàsica dictada per l’Estat.
En la mateixa línia de simplificació administrativa, el Parlament de les
Illes Balears aprovà la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, que derogà el Decret llei 1/2009, de 30 de
gener, i que regula (en el títol II) diferents tipus de mesures per facilitar la
implantació de noves activitats empresarials i professionals, entre les quals es
troba la presentació del document de declaració responsable. Altrament, l’article 10 d’aquesta Llei també preveu que, en les activitats precisades en el decret
respectiu, l’Administració pot exigir la documentació tècnica que acrediti el
compliment de la normativa aplicable a l’activitat i que, igualment, en els casos
en què el decret ho determini, la declaració s’haurà de presentar conjuntament
amb l’aval que es fixi, tot això sense impedir que l’Administració pugui dur a
terme, posteriorment, les comprovacions pertinents per verificar la conformitat
de les dades declarades (article 11).
En aquest context, en la sessió ordinària de 2 de novembre de 2010, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 12/2010, de 12 de novembre,
de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell
(“Llei òmnibus” autonòmica), mitjançant la qual s’adapta la normativa autonòmica, de rang legal, a les prescripcions de la Directiva de serveis i a la normativa bàsica estatal aprovada per a la seva transposició i es compleix així, en les
matèries que són competència d’aquesta Comunitat Autònoma, amb el que estableix la disposició final tercera, apartat 1, de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.
Atès el que s’ha exposat, el Govern ha elaborat aquest Decret de simplificació administrativa (“Decret òmnibus”), que neix en el marc normatiu anterior
amb la finalitat de modificar les disposicions normatives autonòmiques amb
rang reglamentari per adaptar-les directament al que disposen la Directiva de
serveis i la normativa bàsica estatal de transposició. La finalitat del Decret és
incloure en els diferents reglaments autonòmics les modificacions necessàries
per introduir el sistema estatal de declaració responsable o comunicació prèvia,
previst en el nou article 71 bis, inserit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Aquest Decret respon igualment al desplegament de les obligacions que les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 4/2010, de 16 de juny, adreçaven a totes les conselleries d’elevar al Consell de Govern les seves propostes de
simplificació de tràmits i de procediments de llicència o autorització en què
pogués ser aplicable la declaració responsable per a l’inici de l’activitat.
Així, amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració d’aquest Decret, el 12 de
març de 2010 el Consell de Govern acordà declarar-ne iniciat el procediment
d’elaboració i designà expressament la Conselleria de Presidència com a òrgan
responsable de tramitarlo.
Havent arribat a aquest punt, en el marc de la transposició de la Directiva,
s’ha efectuat un exercici d’avaluació de la normativa balear reguladora de l’accés a les activitats de serveis, que ha conclòs en la conveniència d’introduir un
conjunt de modificacions en diversos decrets autonòmics, en funció de les quals,

Una vegada feta aquesta anàlisi exhaustiva de la normativa autonòmica,
s’ha conclòs que en altres activitats sí que és viable substituir aquesta autorització per una declaració responsable o una comunicació prèvia, segons el cas, i,
en aquest sentit, s’han modificat les disposicions reglamentàries corresponents.
Pel que fa al contingut concret del Decret, s’ha de dir que consta de catorze articles i s’estructura en un preàmbul, dos títols, dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
Respecte del títol I (“Disposicions generals”), en els articles 1 i 2, es regula bàsicament l’objecte i l’àmbit d’aplicació del Decret, que s’estén a la modificació de les disposicions reglamentàries autonòmiques, amb rang de decret,
afectades per la Directiva de serveis. Altrament, el títol també reprodueix, de
manera sintetitzada, en els articles 3 i 4, les línies generals que ja estableix la
nova redacció de l’article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atorgada per
la “Llei òmnibus” autonòmica, en concordança amb l’article 71 bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, del procediment iniciat a instància de la
persona interessada mitjançant la presentació del model de declaració responsable o comunicació prèvia davant l’Administració, i fa una remissió als efectes
que preveu la normativa sectorial sens perjudici de l’exercici de les facultats de
comprovació i inspecció de l’Administració en qualsevol moment.
El títol II (“Adaptació de les disposicions reglamentàries afectades per la
Directiva de serveis”) s’estructura en cinc capítols, cada un dels quals es correspon amb cada una de les matèries regulades pels decrets autonòmics respectius
que ara es modifiquen per adaptar-se a la Directiva comunitària. En concret, les
matèries afectades pel seu àmbit d’aplicació són: transport marítim i activitats
nauticoesportives (capítol I); joventut (capítol II); salut (capítol III); habitatge i
obres públiques (capítol IV); jocs i apostes (capítol V), i agricultura i pesca (disposició addicional segona). La Comunitat Autònoma de les Illes Balears desplega així, en línies generals, les competències que li atorga l’Estatut d’autonomia a través dels articles: 30.6 (transport marítim); 30.12 (esport i lleure); 30.13
(joventut); 30.48 (promoció de la salut en tots els àmbits); 30.3 (ordenació de
l’habitatge) i 30.4 (obres públiques); 30.10 (agricultura i ramaderia) i 30.22
(pesca), i 30.29 (casinos, jocs i apostes). Cal destacar expressament que no s’ha
inclòs cap modificació normativa en matèria turística perquè ja s’efectuà amb
anterioritat, dins l’àmbit autonòmic, mitjançant l’aprovació del Decret 13/2011,
de 25 de febrer, pel qual 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. Com tampoc no s’hi ha inclòs finalment cap modificació en
matèria d’indústria, atès que s’ha considerat més adequat que les normes que
resultin afectades en aquesta matèria siguin tramitades mitjançant un procediment propi i independent.
Una altra qüestió de gran transcendència és la relativa a les modificacions
normatives que afecten els àmbits materials de joventut, agricultura, ramaderia
i pesca. D’acord amb l’article 70 de l’Estatut d’autonomia, les competències
derivades d’aquestes matèries es consideren pròpies dels consells insulars i, per
tant, els correspondria exercir la potestat reglamentària. No obstant això, i atesa
la doctrina del Consell Consultiu de les Illes Balears, s’ha de tenir en compte
que, en primer lloc, l’objectiu principal d’aquest Decret és la translació de la
Directiva de serveis en l’àmbit reglamentari, executant i seguint les pautes de la
legislació bàsica estatal i autonòmica, la qual cosa atribueix a aquesta normativa un caràcter i una eficàcia evidentment suprainsular. En segon lloc, les modificacions en el Decret en matèria de joventut, agricultura, ramaderia i pesca persegueixen bàsicament la simplificació administrativa o completar les dades d’identificació dels interessats en les sol·licituds d’inici de determinats procediments, per la qual cosa s’estableixen, es modifiquen o se suprimeixen diversos
tràmits procedimentals amb caràcter general per a tot el territori de la comunitat autònoma. Així doncs, es tracta d’una disposició relativa al procediment
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administratiu i, per tant, és incardinable en la competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma definida en l’article 30.36 de l’Estatut d’autonomia. Així
mateix, s’incideix sobre l’ordenació i la planificació de l’activitat econòmica
general en l’àmbit autonòmic, la qual cosa s’insereix també dins l’àmbit de la
competència exclusiva de l’article 30.21 de l’Estatut d’autonomia. Per tot això,
cal afirmar que les modificacions contingudes en aquest Decret sobre aquestes
matèries s’han d’entendre a l’empara de l’article 69 de l’Estatut d’autonomia.
Tornant a l’estructura del Decret, en la part final conté: dues disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
Quant a la disposició addicional primera, recull l’obligació que la
Directiva de serveis preveu per a tota l’Administració de mantenir a disposició
dels ciutadans els models de declaració responsable i comunicació prèvia de
manera permanentment actualitzada, per a la qual cosa habilita els òrgans competents de cada conselleria a fer la corresponent aprovació dels models, en l’àmbit material competencial específic que tenguin atribuït per a cada una de les
activitats sectorials.
Quant a la disposició addicional segona, introdueix una nova obligació
per a les persones interessades en els procediments en matèria d’agricultura i
pesca, a l’efecte d’identificació, derivada de la transposició de la Directiva de
serveis, que implica una modificació de diferents disposicions reglamentàries
sobre la matèria.
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Article 3
La declaració responsable i la comunicació prèvia
1. En els supòsits regulats en aquest Decret, per accedir a l’exercici d’un
dret o per iniciar l’activitat econòmica, empresarial o professional, és suficient
que la persona interessada presenti davant l’Administració una declaració
responsable o una comunicació prèvia per complir els requisits que s’estableixin reglamentàriament, de conformitat amb els models que s’aprovin. Igualment,
la presentació de qualsevol d’aquests documents té els efectes que preveu la normativa sectorial i, amb caràcter general, permet l’inici de l’activitat des del dia
en què es presenti.
2. Si l’Administració comprova l’existència d’una errada o inexactitud de
les dades declarades de caràcter no essencial, s’ha de seguir el procediment que
estableix el segon paràgraf de l’apartat setè de l’article 45 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
3. La manca de presentació davant l’òrgan competent de l’Administració
del document de la declaració responsable o la comunicació prèvia quan sigui
necessari serà objecte de la sanció administrativa corresponent, d’acord amb el
que disposi la llei sectorial que pertoqui en cada cas.
Article 4
Facultats de control i comprovació de l’Administració

Pel que fa a les disposicions transitòries, la primera té per objecte regular
el règim transitori per als procediments iniciats amb anterioritat a la data límit
de transposició de la Directiva de serveis a l’ordenament jurídic intern (28 de
desembre de 2009), que s’hauran de tramitar i resoldre de conformitat amb la
normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud. La segona
estableix, als efectes d’aquest Decret, el règim de competències en matèria de
formació de temps lliure infantil i juvenil, que correspon exercir als consells
insulars, excepte en el cas de l’illa de Mallorca.

1. Un cop presentat el document de comunicació prèvia o de declaració
responsable segons el que preveu la normativa sectorial, l’Administració pot fer,
en qualsevol moment, les inspeccions i les comprovacions posteriors que siguin necessàries de les dades declarades per verificar-ne la conformitat, amb independència del termini que es pugui indicar reglamentàriament per dur a terme
les inspeccions. Aquesta comprovació s’ha de fer d’ofici, d’acord amb les dades
que constin en els arxius, les bases de dades o altres fons documentals de què
disposi la inspecció.

Respecte de la disposició final primera, habilita igualment cada conseller
o consellera per aprovar les disposicions normatives necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Decret per a cada una de les activitats de serveis.

2. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol dada, manifestació
o document que s’adjunti a una declaració responsable o a una comunicació
prèvia, tindrà els efectes que estableix l’article 45.7 de la Llei 3/2003, de 26 de
març.

Finalment, el Decret inclou una disposició derogatòria, per la qual s’eliminen de l’ordenament jurídic diferents normes autonòmiques, amb rang de
decret o d’ordre, perquè, d’una banda, els motius i les finalitats pels quals van
ser aprovades han quedat actualment esvaïts, o bé perquè, de l’altra, dificultaven els nous objectius genèrics plantejats per la Directiva de serveis.

3. En els supòsits de modificació d’activitat o de canvis en les dades
declarades o comunicades a l’Administració, s’ha de seguir el mateix procediment que estableix l’article anterior d’aquest Decret. En tot cas, la persona interessada ha d’informar l’Administració de qualsevol canvi i tenir a la seva disposició la documentació que l’acrediti o justifiqui.

Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, amb el dictamen
previ del Consell Econòmic i Social, havent escoltat el Consell Consultiu, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 21 de setembre de
2012,

TÍTOL II
ADAPTACIÓ DE LES DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES AFECTADES PER LA DIRECTIVA DE SERVEIS

DECRET

Capítol I
En matèria de transport marítim i d’activitats nauticoesportives

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1a
Adaptació de les disposicions reglamentàries en matèria de transport
marítim

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és la modificació de les disposicions
autonòmiques de caràcter reglamentari afectades per la transposició de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, a l’ordenament jurídic
intern i la simplificació dels procediments administratius corresponents per a la
incorporació del sistema de declaració responsable o comunicació prèvia per a
l’inici d’activitats econòmiques, empresarials o professionals.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquest Decret és aplicable a les disposicions reglamentàries vigents en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma que han esdevingut afectades per la transposició de la Directiva de serveis i que regulen els àmbits materials següents:
transport marítim i activitats nauticoesportives; joventut; salut; habitatge i obres
públiques; jocs i apostes, i agricultura i pesca.

Article 5
Modificacions del Decret 30/1998, de 6 de març, pel qual es regulen
els centres lucratius per al desenvolupament de les activitats nàutiques de
piragüisme
1. Es modifica l’article 1 del Decret, que passa a tenir la redacció següent:
Article 1
Objecte
És objecte d’aquest Decret regular el règim jurídic i el procediment
administratiu al qual s’han de subjectar els centres que desenvolupen activitats
nàutiques de piragüisme per al seu exercici en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Els articles 2, 3, 4 i 5 del Decret 30/1998, de 6 de març, es modifiquen
i passen a tenir la redacció següent:
Article 2
Definició
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Es denominen centres lucratius per al desenvolupament d’activitats nàutiques de piragüisme les empreses explotades per persones físiques o entitats
mercantils la finalitat de les quals és la realització d’excursions marítimes
guiades en piragües, caiacs o canoes, propulsades per pala o pales, en posició
d’assegut o de genolls, cobertes o descobertes d’estructura rígida.
Article 3
Declaració responsable
Per iniciar les seves activitats, prèviament el centre ha de presentar
davant la Conselleria de Turisme i Esports el model emplenat de declaració
responsable recollit en l’annex d’aquest Decret.
Article 4
Requisits
En el moment de la presentació de la declaració responsable per a l’inici d’activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d’activitats nàutiques
de piragüisme, el centre ha de complir els requisits següents:
1. Tenir el material de seguretat i la farmaciola degudament homologats.
2. Tenir una embarcació de salvament per a cada deu artefactes flotants
o fracció.
3. Disposar dels monitors titulats adients amb el nombre d’artefactes
flotants.
4. Disposar d’un domicili o raó social del centre i estar donat d’alta en
l’impost d’activitats econòmiques.
5. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de l’activitat que cobreixi la
responsabilitat civil de l’empresa, l’usuari i el tècnic per un valor no inferior a
120.000 euros, com també els accidents dels ocupants, inclosa l’assistència
sanitària.
6. La persona responsable dels artefactes flotants que ha d’utilitzar el
centre ha de ser una persona en possessió almenys d’un dels títols que s’especifiquen:
- Monitor o monitora de piragüisme expedit per la Federació
Espanyola de Piragüisme o títol equivalent d’acord amb la normativa
vigent.
- Guia de piragüisme d’esplai, de caiac de mar, expedit per la
Federació Espanyola de Piragüisme o títol equivalent d’acord amb la
normativa vigent.
7. El centre ha de disposar dels artefactes flotants adequats al desenvolupament de les activitats, per la qual cosa és necessari que tengui els elements
indispensables per garantir-ne la flotabilitat. A més, ha de tenir en les extremitats els dispositius necessaris per al seu remolc (anses de seguretat).
8. El nombre de tripulants en els artefactes flotants ha de ser el que
autoritzi el certificat de seguretat o el que recomani el fabricant. Sempre han
d’estar equipats per una armilla de flotabilitat permanent, degudament homologada per a cada tripulant.
9. Els artefactes flotants han d’anar equipats amb un xiulet i una corda
de remolc. En les excursions que s’efectuïn, s’ha de tenir una embarcació de
seguretat per a cada deu artefactes flotants o fracció.
Article 5
Infraccions
Les infraccions del que disposa aquest Decret poden causar la suspensió
temporal o definitiva de les activitats del centre lucratiu per al desenvolupament
d’activitats nàutiques de piragüisme, independentment de la tramitació de l’expedient sancionador a què pugui donar lloc l’incompliment de la normativa
aplicable.
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Decret 30/1998, de 6 de març, pel qual es regulen els centres lucratius per al
desenvolupament de les activitats nàutiques de piragüisme, que dispòs de la
documentació acreditativa i que em compromet a mantenir el compliment
d’aquests requisits durant el temps que mantengui l’activitat.
Lloc i data
Signat: la persona interessada
Secció 2a
Adaptació de les disposicions reglamentàries en matèria d’activitats nauticoesportives
Article 6
Modificacions del Decret 40/2007, de 13 d’abril, pel qual es regula el
busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. Es modifica l’apartat c) de l’article 2 del Decret 40/2007, de 13 d’abril,
que queda redactat de la manera següent:
c) Amb caràcter excepcional i després de l’autorització prèvia específica
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a l’interior de cavitats terrestres inundades, tant si és per aigües dolces com per aigües marines
(espeleobusseig).
2. Es modifica l’apartat d) de l’article 5.1 del Decret 40/2007, de 13
d’abril, que queda redactat de la manera següent:
d) Assegurança d’accidents, que cobreixi qualsevol tipus d’accident que
pugui produir-se, inclòs el tractament en un centre de medicina hiperbàrica.
S’han d’acceptar la llicència de la Federació Espanyola d’Activitats
Subaquàtiques o la d’un altre estat membre de la Unió Europea que es consideri equivalent, o la de qualsevol federació autonòmica com a justificant d’estar
en possessió d’una assegurança d’accidents, sempre que efectivament cobreixi
el tractament en un centre de medicina hiperbàrica.
3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 del Decret 40/2007, de 13 d’abril,
que queda redactat de la manera següent:
3. En cap cas es pot practicar el busseig esportiu i recreatiu sense la companyia permanent d’un altre bussejador o bussejadora que estigui també en
possessió, com a mínim, del certificat de bussejador esportiu i recreatiu, excepte
en els batejos i cursos, en què els alumnes han d’anar acompanyats, com a
mínim, d’un membre del personal tècnic corresponent al centre de busseig
autoritzat, que estigui en possessió d’algun dels títols de l’annex III d’aquest
Decret.
4. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 del Decret 40/2007, de 13
d’abril, que queden redactats de la manera següent:
2. A aquests efectes, també tenen la consideració de centres de busseig
subjectes a autorització:
a) Els establiments d’hoteleria o similars que tenguin seccions o facin
oferta d’activitats subaquàtiques.
b) Les persones físiques o jurídiques que, sense seu a les Illes Balears,
organitzin expedicions de busseig per a la pràctica i la formació de busseig
esportiu i recreatiu.
3. No tenen la consideració de centres de busseig els clubs esportius registrats com a tals a la Direcció General d’Esports, si bé se’ls ha d’aplicar el que
estableix aquest Decret, llevat del que disposen els articles 13, 16, 17 i 19.
5. Es modifica l’apartat 6 de l’article 9 del Decret 40/2007, de 13 d’abril,
que queda redactat de la manera següent:

3. Els articles 6, 7 i 8 del Decret 30/1998, de 6 de març, se suprimeixen.
4. S’afegeix un annex al Decret 30/1998, de 6 de març, que queda redactat amb el contingut següent:
ANNEX
Model de declaració responsable per a l’inici d’activitat de centre
lucratiu per al desenvolupament d’activitats nàutiques de piragüisme
......................................................, en qualitat d……………., manifest sota
la meva responsabilitat que l’entitat…………………………................, amb
domicili………………………............................................................,
NIF/CIF............. i telèfon…………………., compleix els requisits prevists en el

6. Disposar de personal qualificat en suport vital bàsic i primers auxilis,
que estigui en condicions de dur a terme, en el temps més breu possible, una
primera valoració i, si escau, d’adoptar les mesures que corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient, d’acord amb les directrius del
Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar (CERP) o de l’European
Resuscitation Council (ERC), d’acord amb el Pla Nacional de Ressuscitació
Cardiopulmonar i la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats
Coronàries (SEMICYUC).
6. Es modifica l’article 13 del Decret 40/2007, de 13 d’abril, que queda
redactat de la manera següent:
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Article 13
Procediment d’autorització preceptiva prèvia d’activitat
1. Perquè la Conselleria de Turisme i Esports resolgui sobre una
autorització d’activitat de centre de busseig, la persona interessada ha de formular una sol·licitud en què inclogui:
a) Dades identificatives de la persona titular del centre de busseig
1r. Per a les persones jurídiques:
- Còpia de l’escriptura de constitució i, si escau, modificació.
- Còpia de l’escriptura d’apoderament.
- Còpia del document d’identitat o passaport del representant de la persona jurídica actuant.
2n. Per a les persones físiques:
- Còpia del document nacional d’identitat, passaport o document que
acrediti la personalitat.
- Declaració d’estar al corrent de les obligacions de caràcter fiscal.
- Denominació específica del centre de busseig, adreça i domicili social.
- Document acreditatiu d’estar en possessió d’una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil en què constin: el número de pòlissa, el nom i el domicili de la persona assegurada, l’entitat asseguradora i els requisits establerts a
continuació:
I) Activitat assegurada, que ha de ser el centre de busseig esportiu i
recreatiu.
II) Objecte de l’assegurança, que ha de ser la responsabilitat del centre de busseig davant els usuaris dels seus serveis o d’altres persones per danys corporals o perjudicis econòmics que siguin conseqüència d’aquests danys corporals.
III) Suma assegurada per sinistre, que, com a mínim, ha de ser la quantitat que es fixa en l’article 9.4 d’aquest Decret.
IV) Suma assegurada per víctima, que, com a mínim, ha de ser la quantitat que es fixa en l’article 9.4 d’aquest Decret.
b) Document acreditatiu d’estar inscrit com a empresa recarregadora de
botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques, expedit per la
Direcció General d’Indústria i Energia, en el cas de centres de busseig que disposin de compressors o sistemes de recàrrega de botelles o recipients que contenguin aire comprimit o mescles de gasos respirables.
c) Declaració sobre la vinculació del responsable tècnic amb el centre de
busseig, signada per ambdues parts, o declaració del propietari o propietària
del centre sobre el coneixement de les responsabilitats que té assignades.
d) Relació de personal i documents acreditatius de la seva titulació, en el
sentit indicat en l’article 12.2.a).
e) Pla d’emergència i d’evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d’aplicació, el detall següent:
I. Procediments per a:
a) recuperació, ressuscitació i reanimació
b) subministrament d’oxigen d’emergència
c) evacuació d’accidentats
II. Informació sobre:
a) recurs mèdic més adequat
b) centre de medicina hiperbàric més pròxim
III. Justificants de les qualificacions del responsable i personal tècnic, en
el sentit de l’article 12.2.b), acreditatives de la formació en:
a) suport vital bàsic
b) primers auxilis amb oxigen
IV. Relació d’equips de primers auxilis, reconeguts o emesos per l’òrgan
competent en la matèria
f) Memòria explicativa, que ha d’incloure, com a mínim, els apartats
següents:
I. Nombre d’usuaris participants en cada tipus d’activitat de busseig
desenvolupada a través de formació, pràctica i lloguer d’equips de busseig
II. Descripció de les instal·lacions del centre
III. Relació de materials i equips de què disposa el centre, incloent-hi el
destinat a immersió i a seguretat
IV. Relació d’embarcacions de què disposa el centre
g) Document acreditatiu de cobertura de garantia del servei de medicina
hiperbàrica operatiu i en vigor, segons els requisits de l’article 9.3 d’aquest
Decret o, si escau, document acreditatiu emès pel metge o metgessa responsable
del centre de medicina hiperbàrica i l’especialista en instal·lacions i sistemes de
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busseig, a més del títol de la propietat de la cambra hiperbàrica, en idèntiques
condicions de disponibilitat i complint els requisits establerts per a les
instal·lacions dels centres hiperbàrics de l’Ordre de 14 d’octubre de 1997, sobre
les normes de seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques, amb l’autorització corresponent de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
per a la seva operativitat.
h) Certificat acreditatiu del pagament de la taxa exigible legalment.
2. En cas de deficiències en la documentació presentada, es requerirà la
persona interessada perquè les esmeni en un termini de deu dies. Un cop
transcorregut aquest termini sense haver esmenat les deficiències, es considerarà que ha desistit, amb la resolució prèvia del conseller o consellera de
Turisme i Esports.
3. Un cop completada correctament tota la documentació requerida, el
conseller o consellera de Turisme i Esports ha de resoldre motivadament en el
termini màxim de sis mesos. Si transcorregut el termini esmentat no s’ha notificat a la persona interessada la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre
estimada.
4. Un cop obtinguda l’autorització, la Conselleria de Turisme i Esports
ha de proporcionar al centre de busseig el llibre de visites d’inspecció i els fulls
de reclamació i ha de procedir d’ofici a inscriure’l en el Registre de Centres de
Busseig Esportiu i Recreatiu.
5. Les autoritzacions obtingudes mitjançant aquest procediment d’autorització prèvia s’atorguen per un termini indefinit des de la mateixa data de
resolució d’atorgament, sens perjudici que els titulars d’una autorització que
vulguin continuar amb l’activitat durant els exercicis següents hagin de presentar per a cada exercici una declaració signada, en la qual manifestin, sota la
seva responsabilitat, la voluntat de continuar amb la realització de l’activitat
durant l’exercici que pertoqui i que en el moment de la presentació de la
declaració esmentada compleixen la totalitat dels requisits establerts en l’article 9 d’aquest Decret i l’article 12.1 i 12.2 quant a la formació del personal,
com també el compromís del seu manteniment durant el desenvolupament de
l’activitat.
6. El titular d’una autorització ha d’assenyalar, en el document de
declaració d’activitat anual, les dates d’inici i de cloenda de l’obertura del centre de busseig durant l’exercici en qüestió. El termini de presentació d’aquesta
declaració és el període comprès entre un mes abans de la data d’inici de l’exercici fins a un màxim dels quinze dies naturals immediatament posteriors a la
data d’inici.
7. El transcurs del termini sense haver presentat la declaració anual d’activitat, com també la inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada que tengui caràcter essencial, determinarà la impossibilitat de continuar l’exercici de
l’activitat, amb la resolució prèvia del conseller o consellera de Turisme i
Esports, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que siguin procedents.
8. El titular d’una autorització de centre de busseig que per a una temporada no hagi d’iniciar l’activitat ha de presentar una declaració anual de noactivitat per a la temporada en qüestió, com a mínim, un mes abans de l’acabament de l’exercici en curs, sens perjudici de la presentació de noves
declaracions d’activitat en exercicis següents, de la manera assenyalada en
l’epígraf anterior.
9. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de la
declaració anual de no-activitat o si l’òrgan competent detecta l’obertura del
centre de busseig, aquest fet determinarà la impossibilitat de continuar l’exercici de l’activitat, amb la resolució prèvia del conseller o consellera de Turisme
i Esports, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que escaiguin.
7. Es modifica l’article 18 del Decret 40/2007, de 13 d’abril, que queda
redactat de la manera següent:
Article 18
Facultats de comprovació, control i inspecció
La Conselleria de Turisme i Esports pot exercir, en qualsevol moment, les
funcions de comprovació, control i inspecció envers els centres de busseig i els
clubs esportius als quals es refereix l’article 8.3, amb la finalitat de comprovar
que s’ajusten a aquest Decret i a la resta de normativa aplicable.
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8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 19 del Decret 40/2007, de 13 d’abril,
que queda redactat de la manera següent:
1. Es crea a la Conselleria de Turisme i Esports el Registre de Centres de
Busseig Esportiu i Recreatiu, en el qual s’han d’inscriure d’ofici aquests centres, un cop concedida l’autorització prèvia i preceptiva regulada en l’article 13
d’aquest Decret.
9. Es modifica la disposició addicional única del Decret 40/2007, de 13
d’abril, que queda redactada de la manera següent:
Disposició addicional única
La Conselleria de Turisme i Esports pot establir reglamentàriament els
mecanismes necessaris perquè les diferents entitats privades puguin sol·licitar i
obtenir les equivalències corresponents entre les seves titulacions i les titulacions regulades en el Decret 2055/1969, de 25 de setembre.
10. Es modifica la disposició transitòria segona del Decret 40/2007, de 13
d’abril, que queda redactada de la manera següent:
Disposició transitòria segona
Els centres dedicats a l’ensenyament del busseig esportiu i recreatiu i els
que duen a terme sortides a la mar amb immersió, existents i en funcionament
en la data d’entrada en vigor del Decret de modificació del Decret 40/2007, de
13 d’abril, han de presentar, amb periodicitat anual, una declaració, de conformitat amb el que estableix l’article 13.5 d’aquest Decret.
11. Es deroga la disposició transitòria tercera del Decret 40/2007, de 13
d’abril.
12. Es modifica la disposició final primera del Decret 40/2007, de 13
d’abril, que queda redactada de la manera següent:
Disposició final primera
Es faculta el conseller o consellera de Turisme i Esports per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret, com també per modificar
l’annex IV (taula d’equivalències de titulacions) i l’annex II.
13. S’afegeix al Decret 40/2007, de 13 d’abril, un annex V i un annex VI,
que queden redactats amb el contingut següent:
Annex V
Declaració anual d’activitat de centre de busseig esportiu i recreatiu
........................................................................,
amb document
d’identitat número............., en qualitat d.....................
de
l’entitat……………………………., amb CIF número...............,
titular del
centre
de
busseig
esportiu
i
recreatiu
denominat……………………………........…………………., amb autorització número
………………………….,
DECLAR:
1. Que el centre de busseig continuarà l’activitat de busseig esportiu i
recreatiu durant l’exercici ………………...
2. Que en la data d’aquest document el centre compleix la totalitat dels
requisits generals establerts en l’article 9 del Decret 40/2007, de 13 d’abril, pel
qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les
Illes Balears:
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tat d’un servei i un centre de medicina hiperbàrica operatiu en funcionament, a una distància i una altitud que permetin que pugui ser
utilitzat, en un termini màxim de dues hores des del començament de
l’evacuació i des del punt d’immersió, per qualsevol mitjà de transport factible.
2.4. Té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per a les contingències i els riscs que es puguin causar a les
instal·lacions del centre i durant el desenvolupament de les activitats
que li són pròpies tant per a usuaris com per a personal que hi presta serveis i per a tercers, per una suma mínima per sinistre de
600.000 euros, amb un mínim de 150.000 euros per víctima per
danys corporals i de 120.000 euros per danys materials.
2.5. Té a disposició dels usuaris una assegurança d’accidents perquè
puguin contractar-la en cas de no tenir-ne.
2.6. Disposa de personal qualificat en suport vital bàsic i primers auxilis que està en condicions de dur a terme, en el temps més breu possible, una primera valoració i, si escau, d’adoptar les mesures que
corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient, d’acord amb les directrius del Consell Espanyol de Ressuscitació
Cardiopulmonar (CERP) o de l’European Resuscitation Council
(ERC), i també d’acord amb el Pla Nacional de Ressuscitació
Cardiopulmonar i la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i
Unitats Coronàries (SEMICYUC).
2.7. Disposa d’un equip d’oxigen normobàric, amb el personal qualificat per usarlo.
2.8. Posseeix els llibres de registre indicats en el Decret regulador, els
quals s’adeqüen a les indicacions que la norma observa quant als
continguts i a la forma d’emplenar-los.
3. Que mitjançant aquesta declaració em compromet al manteniment de la totalitat d’aquests requisits generals de l’activitat durant l’exercici.
4. Que la data d’obertura del centre de busseig i de l’activitat corresponent és la de dia ...... d........................... de 20 ....., i la data aproximada de cloenda és la de dia
...... d............................. de 20 .....
5. Que present aquesta declaració anual d’activitat als efectes de
complir adequadament les obligacions formals derivades per als centres
de busseig esportiu i recreatiu, prèviament autoritzats, quant a la continuació de l’activitat, observades en l’article 13 del Decret 40/2007, de 13
d’abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Lloc i data
Signatura de la persona interessada
Annex VI
Declaració anual de no-activitat

..................................................................................................., amb document d’identitat número.........................., en qualitat d............................
de
l’entitat……………………………………………………….,
amb
CIF
número....................,
titular del centre de busseig esportiu i recreatiu denominat………………………………………………., amb autorització
número …………………………., personalment i exclusivament,
DECLAR:

2.1. Disposa en la seva plantilla d’una persona responsable tècnica que
està en possessió d’un títol inclòs en la regulació establerta en l’annex III i que compleix les obligacions derivades de l’article 12.1 i els
punts a) i b) de l’article 12.2 del Decret 40/2007, de 13 d’abril, pel
qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2.2. Disposa d’un pla d’emergències i evacuació que conté els requisits
establerts en l’article 13.2 h) del Decret 40/2007 i que garanteix
l’administració adequada dels primers auxilis i l’evacuació en el
temps més breu possible a qualsevol persona usuària que pugui
necessitar aquest tipus d’atenció.
2.3. Disposa de la documentació que justifica i garanteix la disponibili-

1. Que el centre NO continuarà l’activitat de busseig esportiu i
recreatiu durant l’exercici ………………...
2. Que present aquesta declaració anual de no-activitat a l’efecte de
complir adequadament les obligacions formals derivades per als centres
de busseig esportiu i recreatiu, prèviament autoritzats, quant a la continuació de l’activitat, observades en l’article 13 del Decret 40/2007, de 13
d’abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Lloc i data
Signatura de la persona interessada

BOIB
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Capítol II
En matèria de joventut
Article 7
Modificacions del Decret 16/1984, de 23 de febrer, de reconeixement
d’escoles d’educadors de temps lliure
1. Es modifica l’article 2 del Decret 16/1984, de 23 de febrer, de reconeixement d’escoles d’educadors de temps lliure, que queda amb la redacció
següent:
Article 2
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quals es realitzen aquestes pràctiques
1. Es modifica l’article 9 del Decret 43/2003, de 2 de maig, que passa a
tenir la redacció següent:
Els productes emprats per fer tatuatges i pírcings han de complir, en allò
que hi sigui d’aplicació, el que disposa el Reial decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, i el Reial decret 1599/1997,
de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, com també totes les altres normes
que siguin aplicables als productes esmentats.
2. El contingut de l’article 12 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda
modificat i passa a tenir la redacció següent:

1. Les entitats d’iniciativa pública o privada que tenguin la intenció d’actuar com a escola de temps lliure infantil o juvenil no poden iniciar aquesta
activitat sense la presentació, davant el director o directora insular competent
en matèria de formació de temps lliure infantil i juvenil, d’un model de
declaració responsable.
2. Aquesta declaració responsable s’ha de fer mitjançant un model normalitzat i amb caràcter previ a l’inici de l’activitat. S’hi han de fer constar el
nom i els llinatges de la persona sol·licitant, amb una fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o el nom de l’entitat i el domicili social, juntament
amb una fotocòpia del document de constitució, i ha d’incloure un apartat en el
qual la persona o l’entitat interessada declari, sota la seva responsabilitat, que,
en el moment de l’inici de l’activitat, disposa de la documentació i dels requisits següents:
- Estatuts de l’escola de temps lliure, amb la denominació i el domicili, l’àmbit territorial de les activitats, els òrgans de representació, direcció i administració, els recursos econòmics i la regulació del funcionament de l’escola.
- Acreditació que el director o la directora de l’escola està en possessió d’un títol universitari i del diploma de director d’activitats de temps
lliure infantil i juvenil.
- Acreditació que l’escola disposa de la infraestructura necessària
per dur a terme l’activitat.
- Acreditació que l’escola durà a terme els estudis i els programes
de formació de diferents nivells propis d’una escola de temps lliure infantil o juvenil, d’acord amb els programes oficials de la Comunitat
Autònoma.
3. La persona interessada ha d’informar l’Administració de qualsevol
canvi en les dades incloses en la declaració responsable des del moment de la
presentació fins que acabi el projecte o l’activitat. Amb caràcter general, la
declaració responsable permet l’inici de l’activitat, des del dia que es presenta,
sens perjudici de les facultats de comprovació que exerceix l’Administració
pública un cop iniciada.
4. Cada escola està obligada a impartir, anualment, almenys un curs de
monitors i, cada dos anys, un curs de directors.
5. El procés de formació de cada persona matriculada s’ha de recollir en
expedients personals. Així mateix, s’han de redactar les actes corresponents a
cada curs, amb les qualificacions obtingudes pels alumnes en cada una de les
etapes del curs i en l’avaluació final.
2. Es modifica l’article 5 del Decret 16/1984, de 23 de febrer, que queda
redactat de la manera següent:

1. Les persones aplicadores de tatuatges i pírcings han de tenir coneixements suficients i adequats per fer una prevenció efectiva dels riscs per a la
salut que es puguin derivar de les activitats regulades per aquest Decret. A
aquests efectes, i quan no disposin de titulació mitjana o superior que les habiliti per a la pràctica de les activitats esmentades anteriorment, han d’haver
superat un curs de formació prèvia, amb un mínim de 15 hores, el programa del
qual s’ajusti als continguts formatius inclosos en l’annex III d’aquest Decret.
2. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d’haver superat el corresponent curs de formació en matèria de tatuatges i pírcings, que hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la Unió
Europea.
3. L’article 13 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:
1. Els cursos de formació han de ser desenvolupats i, si escau, impartits
per una entitat formadora que hagi presentat la corresponent declaració
responsable en l’inici de l’activitat davant la Direcció General de Salut Pública
i Consum, d’acord amb el model que estableix l’annex V d’aquest Decret.
2. Les entitats formadores han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació següent:
a) Dades identificatives de la persona física o jurídica que presta el
servei.
b) Objectius del curs.
c) Programa del curs, en el qual s’especifiquin les unitats didàctiques i el
nombre d’hores de durada del curs.
d) Relació del professorat amb els currículums respectius, amb indicació
del DNI/NIE, la titulació i el número de col·legiació.
e) Centre o centres on s’han d’impartir les classes.
f) Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen en cada
edició del curs.
g) Persona responsable del curs, que ha de tenir una titulació mitjana o
superior en ciències de la salut, i número de col·legiació.
3. Les entitats formadores han de comunicar l’organització del curs amb
anterioritat a la seva impartició a la Direcció General de Salut Pública i
Consum, i han d’indicar les dades a què es refereix l’apartat anterior. Qualsevol
modificació del contingut del programa de formació, de la persona responsable
o de les persones que imparteixen el programa s’ha de comunicar a la Direcció
General de Salut Pública i Consum en un termini màxim de trenta dies des del
moment en què s’hagi produït.
4. Els cursos impartits en el territori de les Illes Balears s’han d’ajustar
a allò que preveuen aquest Decret i les seves normes de desplegament.

Article 5
Correspon al director o directora insular competent per raó de la matèria
i del territori:
- La inspecció i el seguiment de les activitats de les escoles d’educadors de temps lliure infantil i juvenil.
- L’establiment dels programes de formació.
- La concessió dels diferents diplomes.
Capítol III
En matèria de salut
Article 8
Modificació del Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen
les normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica del tatuatge,
pírcing i altres tècniques similars, i els requisits dels establiments en els

5. Són causes de suspensió de l’activitat i, si escau, de tancament de
l’establiment, als efectes de l’article 45.7 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
les següents:
a) Falsedat quant a les dades que constin en la comunicació per impartir
formació per a aplicadors de tatuatges i pírcings o en la documentació adjunta.
b) Incompliment greu del programa de formació.
c) Falsedat quant a les persones que imparteixen els cursos de formació.
d) No presentar la declaració responsable o no fer les notificacions a què
es refereix aquest article.
L’adopció d’aquestes mesures de suspensió i tancament no té el caràcter
de sanció.
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4. L’article 14 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:
1. Es crea el Registre d’Entitats Formadores en tatuatges i pírcings, que
ha de gestionar la Direcció General de Salut Pública i Consum. La informació
que s’ha d’inscriure en el Registre és la següent:
a) Entitats formadores que han declarat l’inici de la seva activitat, conformement al procediment establert en aquest Decret i les modificacions que es
produeixin.
b) Relació de persones que hagin superat els cursos.
2. Les entitats formadores que cessin en la seva activitat ho han de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Consum, que ha de cancel·lar-ne
la inscripció en el Registre.
3. Cada vegada que es faci una edició del curs l’entitat formadora ha de
comunicar a la Direcció General la relació de les persones a les quals s’ha
expedit el certificat de formació corresponent.
4. Les entitats formadores en tatuatges, pírcings i altres tècniques similars
han de tenir exposat al públic el número de registre de l’establiment atorgat per
la Direcció General de Salut Pública i Consum.
5. Correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum la vigilància de les activitats que desenvolupin en el territori de les Illes Balears les
entitats formadores legalment establertes en qualsevol estat membre de la Unió
Europea.
5. L’article 15 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:
1. Els establiments de tatuatges i pírcings han de tenir exposat al públic
el número de registre de l’establiment atorgat per l’ajuntament corresponent.
2. Així mateix, han de tenir exposada al públic la relació de les persones
aplicadores que treballen a l’establiment, identificades per nom i llinatges, amb
titulació mitjana o superior que les habiliti per a la pràctica de les activitats de
tatuatges o pírcings o, si no la tenen, que hagin superat un curs de formació,
d’acord amb el que estableix el capítol IV d’aquest Decret.
6. El títol del capítol VI del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda redactat
de la manera següent:
Capítol VI
Registre i control sanitari
7. L’article 18 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:
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cord amb el model establert en l’annex IV i amb el compromís de tenir tota la
documentació obligatòria a disposició dels serveis d’inspecció del seu ajuntament; tot això, sens perjudici que hagin d’obtenir, quan pertoqui, les llicències
o els permisos que legalment corresponguin.
2. Les entitats dedicades a fer les activitats regulades en aquest Decret
han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa
d’aquestes dades:
a) Dades relatives a la persona o entitat responsable de l’establiment.
b) Memòria detallada de les activitats que es duen a terme a l’establiment.
c) Relació d’aparells, material, instrumental, estris i productes que s’utilitzen en les intervencions.
d) Protocol detallat dels procediments de neteja i desinfecció de l’instrumental, l’equipament i les instal·lacions.
e) Document de consentiment informat corresponent que es descriu en
l’article 17 d’aquest Decret.
10. L’article 23 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:
1. Els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General de Salut
Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social les
dades dels establiments que practiquen tatuatges i pírcings que s’han donat
d’alta en el seu registre en un termini de 30 dies.
2. De la mateixa manera, els ajuntaments han d’informar la Direcció
General de Salut Pública i Consum dels establiments que hagin comunicat el
seu tancament.
11. L’article 25 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:
1. L’autoritat municipal competent pot tancar cautelarment les
instal·lacions que es trobin en funcionament en el seu terme municipal i que no
hagin presentat la declaració responsable d’inici d’activitat, prevista en l’article 20.1.
2. Quan es comprovi l’incompliment dels requisits sanitaris que estableix
la normativa vigent, l’ajuntament podrà suspendre temporalment el funcionament de l’establiment, fins que no es resolguin les deficiències o es compleixin
els requisits que preveu aquest Decret.
3. L’adopció de les mesures previstes en els apartats anteriors no té el
caràcter de sanció.
12. S’introdueix un apartat segon en la disposició final segona del Decret
43/2003, de 2 de maig, amb el contingut següent:

Els establiments regulats en aquest Decret han de disposar de fulls de
reclamació d’acord amb allò que disposa el Decret 46/2009, de 10 de juliol,
sobre els fulls de reclamació o de denúncia en matèria de consum.

2. S’autoritza el director o directora general de Salut Pública i Consum
per modificar o actualitzar els models de declaració responsable prevists en els
annexos IV i V d’aquest Decret, mitjançant una resolució que ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. L’article 19 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:

13. S’afegeix un annex IV al Decret 43/2003, de 2 de maig, que queda
redactat de la manera següent:

1. Es crea el Registre d’establiments que practiquen tatuatges i pírcings i
d’instal·lacions no estables on temporalment es fan pràctiques de les activitats
regulades en aquest Decret, i que han de gestionar els ajuntaments en el territori dels quals estiguin establerts aquests establiments o instal·lacions. Les
dades que han de constar en el Registre són les de la declaració responsable.

Annex IV
Declaració responsable de compliment dels requisits per a l’inici d’activitat d’un establiment de tatuatge, pírcing i altres activitats similars,
com també d’instal·lacions temporals

9. L’article 20 del Decret 43/2003, de 2 de maig, queda modificat de la
manera següent:

DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges:
NIF: … … … … … … … …… … … … … NIE: … … … … … … … … …
Com a persona propietària o titular... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ...
En representació d ... ... .. ... .....................................................................
CIF .............. .
Domicili social (notificacions) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Telèfon. ... ... ... .. Fax ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...

1. Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments o
instal·lacions de tatuatge, pírcing i altres tècniques similars han de presentar en
iniciar l’activitat davant l’ajuntament corresponent una declaració responsable
de compliment dels requisits higiènics i sanitaris regulats en aquest Decret, d’a-

DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:

2. La vigilància i el control d’aquests establiments o instal·lacions correspon a l’ajuntament del terme municipal on se situï l’establiment o la
instal·lació temporal. També correspon a l’ajuntament respectiu la vigilància de
les activitats desenvolupades en el seu territori pels prestadors de serveis
establerts en un estat membre de la Unió Europea.

Municipi:

BOIB
CP:
Telèfon:
Adreça electrònica...............................
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superior en ciències de la salut, i número de col·legiació.
- Qualsevol altra documentació que sigui requerida per la inspecció.

Objecte de la declaració: (senyalau l’opció que correspongui)
- Posada en funcionament
- Canvi de titular
- Tancament
- Modificacions (indicau la modificació)..............................
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en
aquesta declaració són certes i que el desenvolupament de l’activitat es fa
observant tots els requisits reglamentaris aplicables a les activitats que desenvolup regulades en el Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les
normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica del tatuatge, del pírcing
i d’altres tècniques similars, i els requisits dels establiments en els quals es realitzen aquestes pràctiques. També declar que dispòs de la documentació següent:
a) Dades relatives a la persona o entitat responsable de l’establiment o
instal·lació; b) Memòria detallada de les activitats que es duen a terme a
l’establiment o instal·lació; c) Relació d’aparells, material, instrumental, estris
i productes que s’utilitzen en les intervencions; d) Protocol detallat dels procediments de neteja i desinfecció de l’instrumental, l’equipament i les
instal·lacions; e) Document de consentiment informat corresponent que descriu
l’article 17 del Decret 43/2003; que en la fase de verificació posaré a disposició de l’Administració tota la documentació acreditativa de l’observança
esmentada, en especial la que acrediti que el personal compleix els requisits
establerts en el capítol III del Decret esmentat, i que em compromet a mantenir
el compliment de tots els requisits mentre desenvolupi aquesta activitat.

En els casos de canvi de titular, s’ha de presentar la mateixa documentació que per a l’inici de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en
aquesta declaració responsable, prèvia a l’inici de l’activitat com a entitat formadora de cursos de tatuatge i pírcing, són certes i que el desenvolupament de
l’activitat es fa observant els requisits establerts en el Decret 43/2003, de 2 de
maig, pel qual s’estableixen les normes higièniques i sanitàries que regulen la
pràctica del tatuatge, del pírcing i d’altres tècniques similars, i els requisits dels
establiments en els quals es realitzen aquestes pràctiques, i especialment en el
capítol IV, i els restants requisits reglamentaris aplicables a les activitats que
desenvolup. També declar que dispòs de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre
desenvolupi l’activitat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o
administradora nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si
la comunitat de béns no ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Article 9
Modificació del Decret 16/2004, de 13 de febrer, pel qual es regula
l’exercici de l’activitat de bronzejat artificial

Lloc, data
Signat:
L’AJUNTAMENT D......................

1. La redacció de l’article 20 del Decret 16/2004, de 13 de febrer, queda
modificada de la manera següent:

14. S’afegeix un annex V al Decret 43/2003, de 2 de maig, que queda
redactat de la manera següent:
Annex V
Declaració responsable per a l’inici d’activitat d’entitat formadora
en cursos d’aplicadors de tatuatge i pírcing
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges (si és persona física):
NIF: … … … … … … … … … … … NIE: … … … … … … … … …
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Telèfon....................................Fax ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
Dades de l’establiment:
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica..............................................
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Municipi:

Objecte de la declaració: (senyalau l’opció que correspongui)
- Posada en funcionament
- Canvi de titular
- Tancament
- Modificacions (indicau la modificació)...........................................
Documentació que em compromet a posar a disposició dels serveis d’inspecció:
- Dades identificatives de la persona física o jurídica que fa la comunicació.
- Objectius del curs.
- Programa del curs, en què s’especifiquin les unitats didàctiques i el
nombre d’hores de durada.
- Relació del professorat amb els currículums respectius, amb indicació
del DNI/NIE, la titulació i el número de col·legiació.
- Centre o centres on s’han d’impartir les classes.
- Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen en cada
edició del curs.
- Persona responsable del curs, que ha de tenir una titulació mitjana o

1. Els operadors d’aparells de bronzejat artificial han de tenir un nivell
de coneixements suficients i adequats per garantir una prevenció efectiva dels
riscs per a la salut que es puguin derivar de l’exposició a radiacions ultraviolades. Quan no disposin d’alguna de les titulacions incloses en l’apartat 1 de
l’annex II d’aquest Decret que els habiliti per al maneig dels aparells de bronzejat artificial, han d’haver superat un curs de formació previ, amb un mínim de
25 hores de durada, el programa del qual s’ha d’ajustar als continguts formatius inclosos en l’annex I d’aquest Decret.
2. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d’haver superat el corresponent curs de formació d’operadors d’aparells
de bronzejat artificial, que hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la
Unió Europea.
2. L’article 21 del Decret 16/2004, de 13 de febrer, queda modificat de la
manera següent:
1. Els cursos de formació d’operadors d’aparells de bronzejat artificial
han de ser organitzats i impartits per una entitat formadora que hagi presentat
la corresponent declaració responsable prèvia a l’inici de la seva activitat
davant la Direcció General de Salut Pública i Consum, d’acord amb el model
que consta en l’annex IV.
2. Les entitats formadores han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa de les circumstàncies següents:
a) Dades identificatives de la persona física o jurídica que desenvolupa
l’activitat.
b) Objectius del curs.
c) Programa del curs, en què s’especifiquin les unitats didàctiques i el
nombre d’hores de durada.
d) Relació del professorat amb els currículums respectius, amb indicació
del DNI/NIE, la titulació i el número de col·legiació.
e) Centre o centres on s’han d’impartir les classes, com també la manera
i el lloc en què s’han de fer les pràctiques.
f) Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen en cada edició del curs.
g) Persona responsable del curs, que ha de ser metge especialista en dermatologia, titulació i número de col·legiació.
3. Les entitats formadores han de comunicar l’organització del curs amb
anterioritat a la seva impartició a la Direcció General de Salut Pública i
Consum, i han d’indicar les dades a què es refereix l’apartat anterior. Qualsevol
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modificació del contingut del programa de formació, de la persona responsable
o de les persones que imparteixen el programa s’ha de comunicar a la Direcció
General de Salut Pública i Consum en un termini màxim de trenta dies des del
moment en què s’hagi produït.
4. Els cursos impartits en el territori de les Illes Balears s’han d’ajustar
a allò que preveuen aquest Decret i les seves normes de desplegament.
3. La redacció de l’article 22 del Decret 16/2004, de 13 de febrer, queda
modificada de la manera següent:
1. Es crea el Registre d’Entitats Formadores d’operadors d’aparells de
bronzejat artificial, que ha de gestionar la Direcció General de Salut Pública i
Consum. La informació que s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats
Formadores és la següent:
a) Entitats formadores que han declarat l’inici de la seva activitat, conformement al procediment establert en aquest Decret i les modificacions que
s’hi produeixin.
b) Relació de persones que hagin superat els cursos.
2. L’entitat formadora d’operadors d’aparells de bronzejat artificial ha
de ser inscrita en el Registre d’Entitats Formadores de la Direcció General de
Salut Pública i Consum.
3. S’hi han d’inscriure també totes les modificacions que s’hi produeixin.
4. Cada vegada que es faci una edició del curs l’entitat formadora ha de
comunicar a la Direcció General la relació de les persones a les quals s’hagi
expedit el corresponent certificat de formació.
5. L’entitat formadora que vulgui cessar en la seva activitat ho ha de
comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Consum, que ha de cancel·lar-ne la inscripció en el Registre.
6. Els titulars dels centres de bronzejat són responsables de la formació
continuada dels seus treballadors, de la qual s’ha de fer una revisió i actualització de tots els continguts quan hi hagi canvis tecnològics, estructurals, de
productes o modificacions de normativa aplicable. L’entitat ha d’acreditar documentalment aquesta circumstància.
7. Són causes de suspensió de l’activitat i, si escau, de tancament de
l’establiment, als efectes de l’article 45.7 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
les següents:
a) Falsedat quant a les dades que constin en la comunicació per impartir
formació per a operadors d’aparells de bronzejat o en la documentació adjunta.
b) Incompliment greu del programa de formació.
c) Falsedat quant a les persones que imparteixen els cursos de formació.
d) No presentar la declaració responsable o la comunicació.
L’adopció d’aquestes mesures de suspensió i tancament no té el caràcter
de sanció.
8. Les entitats formadores d’operadors d’aparells de bronzejat han de
tenir exposat al públic el número de registre de l’establiment atorgat per la
Direcció General de Salut Pública i Consum.
4. El títol del capítol V del Decret 16/2004, de 13 de febrer, queda redactat de la manera següent:
Capítol V
Declaració responsable prèvia d’inici d’activitat, registre i control sanitari
5. La redacció de l’article 23 del Decret 16/2004, de 13 de febrer, queda
modificada de la manera següent:
1. Es crea el Registre de Centres de Bronzejat Artificial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en el qual s’han d’inscriure tots els centres que
duguin a terme aquesta activitat. Les dades que han de constar en el Registre
són les de la declaració responsable.
2. Els titulars dels centres de bronzejat artificial que vulguin iniciar la
seva activitat han de presentar davant la Direcció General de Salut Pública i
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Consum una declaració responsable prèvia a l’inici d’activitat, d’acord amb el
model establert en l’annex III.
3. Les entitats dedicades a fer les activitats regulades en aquest Decret
han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa
d’aquestes dades:
a) Descripció detallada de les instal·lacions.
b) Relació d’aparells, material, instrumental, estris i productes que s’han
d’utilitzar en el centre.
c) Descripció detallada dels procediments de neteja i desinfecció de les
instal·lacions i de l’equipament.
d) Presentació del model de document “consentiment informat corresponent” descrit en l’article 16.3 d’aquest Decret.
e) Relació del personal operador dels aparells de bronzejat artificial.
f) Acreditació de la formació del personal operador.
4. En la declaració responsable prèvia hi ha de constar que la persona titular de l’establiment coneix la normativa aplicable als centres de bronzejat artificial, la qual es compleix en el centre corresponent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment
durant el període en què exerceixi l’activitat.
5. La Direcció General de Salut Pública i Consum pot tancar cautelarment les instal·lacions que es trobin en funcionament i que no hagin presentat
la declaració responsable d’inici d’activitat.
6. Quan es comprovi l’incompliment dels requisits sanitaris que estableix
la normativa vigent, la Direcció General de Salut Pública i Consum podrà suspendre temporalment el funcionament de l’establiment, fins que no es resolguin
les deficiències o es compleixin els requisits que preveu aquest Decret.
7. L’adopció de les mesures previstes en els apartats anteriors no té el
caràcter de sanció.
6. S’introdueix un apartat segon en la disposició final segona del Decret
16/2004, de 13 de febrer, amb el contingut següent:
2. S’autoritza el director o directora general de Salut Pública i Consum
per modificar o actualitzar els models de declaració responsable prevists en els
annexos III i IV d’aquest Decret, mitjançant una resolució que ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
7. Se suprimeix el punt segon de l’annex II del Decret 16/2004, de 13 de
febrer.
8. S’afegeix un annex III al Decret 16/2004, de 13 de febrer, que queda
redactat de la manera següent:
Annex III
Declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat d’un centre de
bronzejat artificial
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges:
NIF: … … … … … … … … … … … … NIE: … … … … … … … …
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telèfon................................................ Fax ... ... ............................... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Municipi:
Fax:

Objecte de la comunicació: (senyalau l’opció que correspongui)
- Posada en funcionament
- Canvi de titular
- Tancament
- Modificacions (indicau la modificació).........................................
Documentació de què disposau:
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- Descripció detallada de les instal·lacions.
- Relació d’aparells, material, instrumental, estris i productes que s’han
d’utilitzar en el centre.
- Descripció detallada dels procediments de neteja i desinfecció de les
instal·lacions i de l’equipament.
- Presentació del model de document “consentiment informat corresponent”, descrit en l’article 16.3 del Decret.
- Relació del personal operador dels aparells de bronzejat artificial.
- Acreditació de la formació del personal operador.
En els casos de canvi de titular s’ha de presentar la mateixa documentació que per a l’inici de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en
aquesta comunicació prèvia són certes i que el desenvolupament de l’activitat
es fa observant els requisits reglamentaris aplicables a les activitats que desenvolup i que estan regulades en el Decret 16/2004, de 13 de febrer, pel qual es
regula l’exercici de l’activitat de bronzejat artificial. També declar que dispòs
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre desenvolupi l’activitat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o
administradora nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si
la comunitat de béns no ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
9. S’afegeix un annex IV al Decret 16/2004, de 13 de febrer, que queda
redactat de la manera següent:
Annex IV
Declaració responsable prèvia per a l’inici d’activitat d’entitat formadora
en cursos d’operadores d’aparells de bronzejat artificial
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges (si és persona física):
NIF: … … … … … … … … … … NIE: … … … … …… … … … … …
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ..
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....................
Telèfon ... ... ... ... ... ... .. Fax ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Municipi:
Fax:

Objecte de la comunicació: (senyalau l’opció que correspongui)
- Posada en funcionament
- Canvi de titular
- Tancament
- Modificacions (indicau la modificació).........................................
Documentació de què disposau:
- Dades identificatives de la persona física o jurídica que fa la comunicació.
- Objectius del curs.
- Programa del curs, en què s’especifiquin les unitats didàctiques i el
nombre d’hores de durada.
- Relació del professorat amb els currículums respectius, amb indicació
del DNI/NIE, la titulació i el número de col·legiació.
- Centre o centres on s’impartiran les classes, com també la manera i el
lloc en què s’han de fer les pràctiques.
- Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen en cada edició del curs.
- Persona responsable del curs, la qual ha de ser metge especialista en
dermatologia, titulació i número de col·legiació.
En els casos de canvi de titular s’ha de presentar la mateixa docu-
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mentació que per a l’inici de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en
aquesta declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat com a entitat formadora d’operadors d’aparells de bronzejat artificial són certes i que el desenvolupament de l’activitat es fa observant els requisits establerts en el Decret
16/2004, de 13 de febrer, pel qual es regula l’exercici de l’activitat de bronzejat
artificial, i, en especial, el capítol IV d’aquest Decret. També declar que dispòs
de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre desenvolupi l’activitat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o
administradora nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si
la comunitat de béns no ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Article 10
Modificació del Decret 137/2008, de 12 de desembre, que regula l’ús
de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les
Illes Balears
1. La redacció de l’apartat primer de l’article 1 del Decret 137/2008, de 12
de desembre, queda modificada de la manera següent:
1. Aquest Decret té per objecte:
a) Regular les condicions i els requisits mínims per a la utilització i el
manteniment dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (en endavant DESA)
fora de l’àmbit sanitari, per personal que no tengui la llicenciatura en medicina o diplomatura universitària en infermeria o no estigui en possessió del grau
de medicina o del grau d’infermeria, en el territori de les Illes Balears.
b) Establir el programa de formació mínima, com també el procediment
de declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat de les persones i entitats
implicades en els processos de formació o utilització dels DESA.
c) Crear els registres següents, que gestiona la Direcció General de Salut
Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social:
c.1 ) El Registre de DESA i d’establiments i instal·lacions que en disposin.
c.2) El Registre d’Entitats Formadores en l’ús de DESA.
2. La redacció de l’article 4 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, es
modifica i queda de la manera següent:
1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que posin en
funcionament en les seves dependències un o més DESA han de presentar, amb
caràcter previ, a la Direcció General de Salut Pública i Consum, una
declaració responsable, segons el model de l’annex VII, amb indicació de la
marca i el model del DESA, el número de sèrie, el certificat acreditatiu del fabricant de complir la normativa aplicable, el número de l’organisme que ha atorgat el marcatge CE, l’espai en què s’ubica el desfibril·lador i les vies per
accedir-hi.
2. Les entitats dedicades a dur a terme les activitats regulades en aquest
Decret han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa d’aquestes dades:
a) Marca i model del DESA, número de sèrie, certificat acreditatiu del
fabricant de complir la normativa aplicable, número de l’organisme que ha
atorgat el marcatge CE.
b) Memòria explicativa de l’espai en què s’ubica el desfibril·lador i les
vies per accedir-hi.
3. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin els requisits han de ser inscrites en el Registre de DESA que es crea en aquest Decret. Aquest Registre i les seves modificacions han de ser en tot moment
accessibles per part de la Direcció General d’Emergències per a la seva integració en el Servei d’Emergències de les Illes Balears, 112. Així mateix, la
informació ha d’estar a disposició del Servei de Salut de les Illes Balears, a
través del 061.
4. Qualsevol variació de les dades que integren la declaració responsable
regulada en l’apartat 1 i, especialment, la retirada del desfibril·lador, ha de ser
comunicada a la Direcció General de Salut Pública i Consum, en el termini de
quinze dies des que es produeixi.
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5. Els organismes, les institucions, les empreses públiques o privades o les
persones físiques inscrites en el Registre al qual es refereix aquest article han
de col·locar, en un lloc visible i de cara al públic, un cartell indicatiu de l’existència i la ubicació d’un o diversos desfibril·ladors, en el qual han de constar
les normes d’utilització, amb el missatge següent: “Atenció. Establiment dotat
amb un desfibril·lador semiautomàtic extern”. Així mateix, hi ha de figurar un
senyal quadrat de color verd amb una creu blanca a l’extrem superior dret i un
cor blanc creuat per una imatge d’un llamp verd indicatiu dels serveis d’emergència, tal com figura en l’annex VI d’aquest Decret.

societats científiques American Heart Association o European Resuscitation
Council.
c) Centre o centres on han d’impartir l’activitat docent, com també la
manera i el lloc en què s’han d’impartir els mòduls pràctics.
d) Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen (no superior a 25).
e) Director o directora del curs, amb la titulació de llicenciatura en medicina o diplomatura universitària en infermeria.
f) Material del qual disposen per dur a terme les activitats formatives, que
s’ha d’ajustar al que estableix l’annex II.

6. El DESA ha d’estar instal·lat preferentment devora un telèfon que permeti la comunicació immediata amb l’112/061.

4. Un cop finalitzat el curs, l’entitat formadora ha de comunicar a la
mateixa Direcció General la relació de les persones que l’hagin superat.

7. Les persones físiques o jurídiques, els organismes, les institucions i les
empreses, públiques o privades, que posin en funcionament en les seves
dependències un DESA han de ser responsables de garantir-ne el manteniment
i la conservació, d’acord amb les instruccions del fabricant de l’equip.

5. Les entitats formadores han de comunicar l’organització del curs amb
anterioritat a la seva impartició a la Direcció General de Salut Pública i
Consum, i han d’indicar les dades a què es refereix l’apartat 4. Qualsevol modificació del contingut del programa de formació, de la persona responsable o de
les persones que imparteixen el programa s’ha de comunicar a la Direcció
General de Salut Pública i Consum en un termini màxim de trenta dies des del
moment en què s’hagi produït.

8. En la declaració prèvia, hi ha de constar que la persona titular de
l’establiment coneix la normativa aplicable per a la utilització i el manteniment
dels DESA, la qual es compleix en el centre corresponent, que disposa de la
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període en què exerceixi l’activitat.
9. La Direcció General de Salut Pública i Consum pot tancar cautelarment les instal·lacions relatives al DESA que es trobin en funcionament en el
territori de les Illes Balears i que no hagin presentat la declaració responsable
d’inici d’activitat, prevista en aquest article.
10. Quan es comprovi l’incompliment dels requisits sanitaris que
estableix la normativa vigent, la Direcció General de Salut Pública i Consum
podrà suspendre temporalment el funcionament de l’establiment en allò relatiu
a l’ús i el manteniment del DESA, fins que no es resolguin les deficiències o es
compleixin els requisits que preveu aquest Decret.
11. L’adopció de les mesures previstes en els apartats anteriors no té el
caràcter de sanció.
3. El títol del capítol III del Decret 137/2008, de 12 de desembre, es modifica i queda redactat de la manera següent:
Capítol III
Formació, declaració responsable prèvia i control

6. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d’haver superat el corresponent curs de formació en ús de DESA, que
hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea.
7. Són causes de suspensió de l’activitat i, si escau, de tancament de
l’establiment, als efectes de l’article 45.7 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
les següents:
a) Falsedat quant a les dades que constin en la comunicació per impartir
formació en ús de DESA o en la documentació adjunta.
b) Incompliment greu del programa de formació.
c) Falsedat quant a les persones que imparteixen els cursos de formació.
d) Manca de presentació de la declaració responsable o de realització de
les comunicacions previstes en aquest article.
L’adopció d’aquestes mesures de suspensió i tancament no té el caràcter
de sanció.
8. Les entitats formadores en ús de DESA han de tenir exposat al públic
el número de registre de l’establiment atorgat per la Direcció General de Salut
Pública i Consum.

4. L’apartat quart de l’article 6 del Decret 137/2008, de 12 de desembre,
queda modificat de la manera següent:

6. L’article 8 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, queda modificat de
la manera següent:

4. L’edat mínima per accedir a la formació, objecte de regulació d’aquest Decret, és de 18 anys i s’ha de disposar, com a mínim, del títol de graduat
escolar o equivalent.

Les entitats formadores han d’expedir a l’alumnat que hagi superat els
cursos un certificat segons els models que figuren en l’annex V d’aquest Decret.

5. L’article 7 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, queda modificat de
la manera següent:
Article 7
Declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat d’entitats formadores
1. Les activitats formatives en ús de DESA han de ser desenvolupades i,
si escau, impartides per una entitat formadora que hagi presentat la corresponent declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat davant la Direcció
General de Salut Pública i Consum, d’acord amb el model que figura en l’annex VIII d’aquest Decret.
2. Les entitats formadores que compleixin els requisits han de ser inscrites
en el Registre d’Entitats Formadores que es crea en aquest Decret.
3. Les entitats formadores han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa de les circumstàncies següents:
a) Memòria justificativa de les activitats que s’han de fer, en què es concreti el programa del curs, que ha d’incloure classes teòriques i pràctiques, amb
expressió del nombre d’hores que es dedicaran a cadascun dels mòduls.
b) Relació de professors, acompanyada amb la seva titulació, que han
d’estar en possessió del títol de llicenciatura en medicina, diplomatura universitària en infermeria o d’instructors de suport vital bàsic, acreditats per les

7. L’article 10 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, se suprimeix i
queda sense contingut.
8. L’article 11 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, queda modificat
de la manera següent:
Article 11
Inspecció i control
La Direcció General de Salut Pública i Consum pot efectuar en qualsevol
moment auditories i inspeccions a les entitats formadores, amb la finalitat de
comprovar que compleixen tots els requisits.
9. L’article 12 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, queda modificat
de la manera següent:
Article 12
Gestió de la informació. Registre de DESA i d’entitats formadores
a) Es crea el Registre de Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics i
d’establiments o institucions que els tenguin instal·lats a la comunitat autònoma de les Illes Balears, dependent de la Direcció General de Salut Pública i
Consum.
b) Les entitats formadores que imparteixen activitats formatives en DESA
han de quedar inscrites en el Registre d’Entitats Formadores, gestionat per la
Direcció General esmentada en l’apartat anterior.
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1. Les dades que han de constar en el Registre de Desfibril·ladors Externs
Semiautomàtics i d’establiments i institucions que els tenguin instal·lats a la
comunitat autònoma de les Illes Balears són les de la declaració responsable,
que figura en l’annex VII d’aquest Decret, com també les referides a la comunicació d’incidències d’ús de DESA, esmentades en l’article 5.2.
2. La informació que s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats
Formadores és la següent:
a) Entitats formadores que han declarat la seva activitat, conformement
al procediment establert en aquest Decret i les modificacions que s’hi produeixin.
b) Relació de persones que hagin superat els cursos.
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- Canvi de titular
- Tancament
- Modificacions (indicau la modificació).........................................

10. L’article 13 del Decret 137/2008, de 12 de desembre, queda modificat
de la manera següent:
Article 13
Dades que han de constar en el Registre

25-09-2012

DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en
aquesta declaració són certes i que l’ús i la instal·lació del DESA es fan observant tots els requisits reglamentaris regulats en el Decret 137/2008, de 12
desembre, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en
centres no sanitaris de les Illes Balears i, en especial, em compromet a comunicar qualsevol variació de les dades, d’acord amb l’article 4.3. També declar
que dispòs de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i que
em compromet a mantenir-ne el compliment mentre el tengui instal·lat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o
administradora nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si
la comunitat de béns no ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

11. La disposició addicional segona del Decret 137/2008, de 12 de desembre, queda modificada de la manera següent:

15. S’afegeix un annex VIII al Decret 137/2008, de 12 de desembre, que
queda redactat de la manera següent:

Disposició addicional segona
L’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP) pot desenvolupar
programes formatius referents a l’ús de DESA, adaptats al contingut mínim del
programa que figura en l’annex I d’aquest Decret, sense que necessiti fer la
declaració responsable prèvia a la Direcció General de Salut Pública i Consum
com a entitat formadora, en la forma prevista en l’article 7 d’aquest Decret.
12. S’introdueix un apartat segon en la disposició final segona del Decret
137/2008, de 12 de desembre, amb el contingut següent:
2. S’autoritza el director o directora general de Salut Pública i Consum
per modificar o actualitzar els models de declaració responsable prevists en els
annexos III i IV d’aquest Decret, mitjançant una resolució que ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
13. S’afegeix un annex VII al Decret 137/2008, de 12 de desembre, que
queda redactat de la manera següent:
Annex VII
Declaració responsable d’establiments i instal·lacions que disposin de
desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA)
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges:
NIF:
NIE:
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telèfon ... ... ... ... ... Fax ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:

Municipi:

DADES DEL DESA
Marca i model:
Número de sèrie:
Disposa de declaració de conformitat expedida pel fabricant
SÍ/NO
Disposa de declaració de conformitat amb marcatge CE i número d’organisme SÍ/NO
Espai físic
Descripció de la ubicació concreta del desfibril·lador i de les vies per
accedir-hi.
Objecte de la declaració: (senyalau l’opció que correspongui)
- Posada en funcionament

Annex VIII
Declaració responsable prèvia per a l’inici d’activitat d’entitat formadora
en cursos d’ús de desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA)
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges (si és persona física):
NIF:
NIE:
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Telèfon....................................Fax: ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:

Municipi:

Objecte de la declaració: (senyalau l’opció que correspongui)
- Posada en funcionament
- Canvi de titular
- Tancament
- Modificacions (indicau la modificació).........................................
Documentació de què disposau:
- Memòria justificativa de les activitats que s’han de fer, en què es concreti el programa del curs, que ha d’incloure classes teòriques i pràctiques, amb
expressió del nombre d’hores que es dedicaran a cadascun dels mòduls.
- Relació de professors, acompanyada amb la seva titulació, que han d’estar en possessió del títol de llicenciatura en medicina o diplomatura universitària en infermeria o d’instructors de suport vital bàsic, acreditats per les
societats científiques American Heart Association o European Resuscitation
Council.
- Centre o centres on han d’impartir l’activitat docent, com també la manera i el lloc en què s’han d’impartir els mòduls pràctics.
- Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen (no superior a 25).
- Director o directora del curs, amb la titulació de llicenciatura en medicina o diplomatura universitària en infermeria.
- Material del qual disposen per dur a terme les activitats formatives, que
s’ha d’ajustar al que estableix l’annex II del Decret 137/2008.
En els casos de canvi de titular s’ha de presentar la mateixa documentació que per a l’inici de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en
aquesta declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat com a entitat formadora en cursos d’ús de DESA són certes i que el desenvolupament de l’ac-
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tivitat es fa observant els requisits establerts en el Decret 137/2008, de 12
desembre, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en
centres no sanitaris de les Illes Balears, especialment en el capítol III, com
també els restants requisits reglamentaris aplicables a les activitats que desenvolup. També declar que dispòs de la documentació acreditativa del compliment
dels requisits i que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre desenvolupi l’activitat.

promotora, a la constructora i a la direcció facultativa de l’obra, a fi que
s’adoptin les mesures que siguin pertinents, i se n’ha de donar compte al
col·legi oficial respectiu perquè vetlli per la qualitat dels serveis dels seus
col·legiats.

Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o
administradora nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si
la comunitat de béns no ha designat administrador o per la persona física titular)

Article 13
Modificació del Decret 132/2001, de 30 de novembre, de mesures reguladores en matèria de joc

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Article 11
Modificació del Decret 53/1995, de 18 de maig, pel qual s’aproven les
condicions higienicosanitàries de les piscines dels establiments d’allotjaments turístics i de les d’ús col·lectiu en general
1. Es deroga la disposició addicional segona del Decret 53/1995, de 18 de
maig, per la qual cosa la disposició addicional primera es converteix en la disposició addicional única.
2. Es modifica l’article 30 de l’annex I del Decret 53/1995, de 18 de maig,
el qual queda redactat de la manera següent:
1. En totes les piscines regulades en aquest Reglament s’ha de disposar
d’una persona amb coneixements en sistemes de tractament físic i químic
d’aigua de piscines.
2. Així mateix, per cada 250 places de cabuda o fracció, s’ha de disposar
d’un o una socorrista diplomat en salvament i socorrisme amb coneixements
suficients en matèria de salvament i prestació de primers auxilis. No obstant
això, les piscines dels establiments turístics amb un nombre de places inferior a
50, o en els quals la superfície de la làmina d’aigua sigui inferior a 50 metres
quadrats, queden eximides de l’obligació prevista en aquest apartat, si bé aquesta circumstància ha de ser advertida als usuaris mitjançant la col·locació
d’indicadors en nombre suficient.
3. Els coneixements que han d’acreditar les persones descrites en els
apartats anteriors s’han de regular mitjançant una ordre de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, la qual ha d’establir el programa dels cursos
de formació corresponents.
Capítol IV
En matèria d’habitatge i obres públiques
Article 12
Modificació del Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es regula el
control de la qualitat de l’edificació i el seu ús i manteniment
1. Es modifica l’article 8 del Decret 59/1994, de 13 de maig, que queda
redactat de la manera següent:
Els assaigs han de ser efectuats per laboratoris oficials o per altres laboratoris, els quals, en compliment de la reglamentació aplicable, han de presentar, amb caràcter previ a l’inici de la seva activitat, una declaració responsable,
davant l’òrgan competent, per mitjà de la qual declarin que compleixen els requisits exigibles per a aquesta activitat i que es comprometen a mantenir-los.
2. Es modifica l’article 9 del Decret 59/1994, de 13 de maig, que queda
redactat de la manera següent:
Un cop acabada l’obra, el tècnic director o tècnica directora del programa de control n’ha de certificar el compliment, i també els resultats obtinguts
en relació amb els criteris de qualitat establerts, i ho ha d’acreditar davant el
col·legi respectiu mitjançant la presentació de la documentació oportuna, la
qual cosa és un requisit indispensable per al visat del certificat final d’obra.
Aquesta documentació ha de passar a formar part del Llibre de l’edifici.
3. Es modifica el segon apartat de l’article 10 del Decret 59/1994, de 13
de maig, que queda redactat de la manera següent:
En cas d’incompliment del programa de control, s’ha de comunicar a la

Capítol V
En matèria de joc

1. L’apartat 3 de l’article 6 del Decret 132/2001, de 30 de novembre,
queda redactat de la manera següent:
3. La quantia de les fiances que han de dipositar les empreses per a la
seva inclusió en el Registre d’Empreses és la següent:
a) 60.000 euros per als fabricants i comercialitzadors de màquines de
tipus B o C.
b) 30.000 euros per a les empreses operadores de màquines de tipus B o
de sales de joc.
c) 60.000 euros per a les empreses operadores de màquines de tipus C.
Aquesta fiança no serà exigible als casinos que compleixin el que estableix l’article 50.1 del Reglament de casinos de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
d) 30.000 euros per a les empreses de serveis tècnics de màquines de tipus
B o C.
2. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 4 de l’article 6 del Decret
132/2001, de 30 de novembre, amb la redacció següent:
La garantia a què es refereix l’apartat anterior s’ha de duplicar en el cas
de les empreses operadores de màquines d’atzar o de tipus C.
Article 14
Modificació del Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic
de les sales de joc
1. L’article 16 del Decret 55/2009, d’11 de setembre, queda redactat de la
manera següent:
Article 16
Període mínim anual d’obertura
Les sales de joc o de tipus B i les sales mixtes de joc han d’estar obertes
al públic un mínim de 6 mesos en un any natural, llevat que reglamentàriament
es prevegi la possibilitat d’obertura temporal per a les sales de joc de temporada.
2. L’article 23 del Decret 55/2009, d’11 de setembre, queda redactat de la
manera següent:
Article 23
Inscripció en el Registre d’Empreses
La quantia de les fiances que han de dipositar les empreses de sales
davant la Direcció General del Tresor i Política Financera de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per inscriure’s en el Registre Autonòmic
d’Empreses és la següent:
a) 30.000 euros per a les empreses de sales de joc o de tipus B.
b) 30.000 euros per a les empreses de sales mixtes de joc.
3. L’article 24 del Decret 55/2009, d’11 de setembre, queda redactat de la
manera següent:
Article 24
Empreses titulars de sales i de màquines de joc
Les empreses titulars de sales de joc o de tipus B i de sales mixtes de joc
amb explotació de màquines pròpies tenen la consideració d’empreses operadores de màquines i queden sotmeses a la prestació de les garanties addicionals següents, la quantia de les quals ha de mantenir-se actualitzada en funció del nombre d’autoritzacions d’explotació vigents:
a) Fins a 50 màquines: 30.000 €.
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b) Fins a 100 màquines: 60.000 €.
c) Fins a 200 màquines: 120.000 €.
d) Fins a 300 màquines: 180.000 €.
i) Fins a 1.000 màquines: 600.000 €.
f) Més de 1.000 màquines: 60.000 € addicionals per cada 100 màquines
o fracció.

mació de temps lliure infantil i juvenil que fa aquest Decret s’han d’entendre
efectuades, en relació amb l’illa de Mallorca, a la Direcció General de Cultura i
Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, mentre el Consell
Insular de Mallorca no assumeixi les competències en aquest àmbit.

4. S’afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional quarta, al Decret 55/2009, d’11 de setembre, amb la redacció següent:

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
al que estableix aquest Decret i, en concret, les següents:

Disposició addicional quarta
Supressió d’autoritzacions administratives
1. No requereix cap autorització administrativa l’organització i la realització de combinacions aleatòries amb fins publicitaris, la instal·lació i el funcionament de les màquines recreatives de joc de tipus A i les sales recreatives
de tipus A.
No obstant això, per a la instal·lació i el funcionament de sales recreatives de tipus A, la persona titular ha de presentar davant l’òrgan competent
una declaració responsable en la qual faci constar que compleix els requisits
establerts en la normativa vigent, d’acord amb el model que amb aquesta finalitat aprovi, mitjançant una resolució, la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació.
2. El que disposa el segon paràgraf de l’apartat anterior s’entén sense
perjudici de l’exigència de la taxa corresponent de conformitat amb la disposició addicional única de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional primera
Aprovació dels models de declaració responsable i comunicació
prèvia
Mitjançant una resolució de l’òrgan competent de cada conselleria s’han
d’aprovar els models de declaració responsable o comunicació prèvia, segons el
cas, que han d’estar a l’abast de tots els ciutadans, han d’estar permanentment
actualitzats i publicats a la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i es poden presentar davant l’Administració a distància o per via electrònica.

Disposició derogatòria única

a) En matèria sanitària:
Decret 3/2003, de 10 de gener, pel qual s’estableixen les normes relatives
a la formació de manipuladors d’aliments i el procediment d’autorització de les
empreses i entitats de formació.
b) En matèria d’habitatge i obres públiques:
Decret 11/1990, de 25 de gener, pel qual es declara d’aplicació en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears el sistema bàsic per a l’acreditació
dels laboratoris de control de l’edificació regulat en el Reial decret 1230/1989,
de 13 d’octubre, d’aprovació de les disposicions reguladores generals de l’acreditació de laboratoris d’assajos per al control de qualitat de l’edificació.
Decret 126/2001, de 2 de novembre, pel qual es regula el règim de constitució, acreditació i funcionament de les entitats de control de l’edificació a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) En matèria de joc:
Apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret 19/2006, de 10 de
març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la
instal·lació de màquines de joc.
Disposició final primera
Desplegament normatiu
S’autoritza el conseller competent en cada matèria a dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret.
Disposició final segona

Disposició addicional segona
Procediments en matèria d’agricultura i pesca: identificació dels
sol·licitants
En els procediments regulats en el Decret 13/2007, de 2 de març, pel qual
s’estableixen les normes de primera venda dels productes pesquers; en el Decret
43/2006, de 5 de maig, pel qual es regula el sistema d’identificació i registre dels
animals de les espècies ovina i caprina a les Illes Balears; en el Decret 48/2006,
de 26 de maig, pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de les explotacions
apícoles de les Illes Balears, com també en l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca de 21 de juny de 2000 per la qual s’estableixen les condicions per a l’exercici del busseig professional a les Illes Balears, la sol·licitud d’inici ha de contenir, a més dels requisits que estableix l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el número de CIF, DNI o NIE de la persona sol·licitant o,
si escau, del document d’identificació del seu país si és de la Unió Europea, del
qual ha d’adjuntar una fotocòpia. Aquest requisit també s’ha de complir quan la
persona sol·licitant actuï a través de representant.
Disposició transitòria primera
Règim transitori dels procediments
Els procediments d’autorització iniciats amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquest Decret s’han de tramitar i resoldre segons la normativa vigent en
el moment que es presenti la sol·licitud. Si la tramitació i la resolució es produeixen a partir del 28 de desembre de 2009, i la normativa d’aplicació inclou
requisits prohibits segons la Directiva comunitària de serveis, l’òrgan competent
no tindrà en compte aquests requisits. Això no obstant, la persona interessada,
amb anterioritat a la resolució, pot desistir de la seva sol·licitud i optar per l’aplicació de la nova normativa.
Disposició transitòria segona
Règim competencial en matèria de formació de temps lliure infantil i
juvenil
Totes les referències als consells insulars competents en matèria de for-

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de setembre de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 18374
Decret 78/2012, de 21 de setembre, pel qual es regula el Consell
Assessor de Recerca i Desenvolupament Tecnològic
El Consell Assessor de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, d’acord
amb la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic, és l’òrgan de relació entre els sectors productius, la comunitat científica i els responsables de la política científica i tecnològica de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
L’article 11 d’aquesta Llei estableix les línies generals que han de presidir
la composició del Consell Assessor i assenyala que la determinació dels membres que n’han de formar part correspon a un desplegament reglamentari posterior. D’acord amb aquesta directriu, el Consell Assessor de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic s’ha regulat, primer, pel Decret 5/1999, de 5 de
febrer, que en determina la composició i estableix unes normes mínimes de funcionament, i, després, pel Decret 64/2000, de 7 d’abril, que adapta la composi-

