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4.D’acord amb la disposició addicional i els apartats 5 i 6 de l’article 26
de la normativa del Decret 96/2005, per tal com l’obra autoritzada s’ha de realitzar en execució de les determinacions del Pla Director Sectorial, i atès que
està recollida amb el grau de detall suficient per a avaluar-ne les característiques
fonamentals, són d’aplicació plena, directa i immediata, i a més a més, l’obra
autoritzada no se sotmetrà als actes de control preventiu municipal a què es refereix l’article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, per tractar-se d’activitats d’interès supramunicipal, i queda exempta de la subjecció al règim de llicències, autoritzacions i informes que estableix
la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment
i de les infraccions i sancions. Per altra banda, les obres autoritzades queden
subjectes al règim impositiu que estableix l’article 29 del Decret 96/2005.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa– es pot
interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Comerç, Indústria i
Energia en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 31 de març de 2011
El director general d’Energia
Josep Maria Rigo Serra
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Num. 7940
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 23
de març de 2011, per la qual s’ordena la publicació de la
Circular del director general d’Indústria de 14 de març de 2011,
per la qual s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’acreditació de la condició d’instal·lador en
baixa tensió a les persones en possessió de determinats títols de
formació professional.
Vista la Circular del director general d’Indústria de 14 de març de 2011,
per la qual s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats
d’acreditació de la condició d’instal·lador en baixa tensió a les persones en possessió de determinats títols de formació professional, dictada a l’empara de l’establert en els apartats 1 i 3 de l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Atesa la conveniència perquè els ciutadans en prenguin coneixement del
contingut de l’esmentada Circular.
D’acord amb l’establert en l’article 21.5 de la llei 3/2003, de 26 de març,
segons el qual quan una disposició ho determini així, o en els casos en què es
consideri convenient que els ciutadans o la resta d’òrgans de l’Administració de
la comunitat autònoma en prenguin coneixement, el titular de la conselleria pot
ordenar la publicació de les instruccions i circulars en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Per tot això, a proposta del director general d’Indústria,
RESOLC
Primer.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la Circular del director general d’Indústria de 14 de març de 2011, per la qual
s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’acreditació de la condició d’instal·lador en baixa tensió a les persones en possessió de
determinats títols de formació professional.
Segon.- Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició, d’acord amb el que estableix l’article 107 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que assenyala la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 23 de març 2011
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer
Circular del director general d’Indústria per la qual s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’acreditació de la condició
d’instal·lador en baixa tensió a les persones en possessió de determinats títols de
formació professional
El Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses
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normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici, mitjançant l’article setè, ha modificat el Reial decret 842/2002,
de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
En l’apartat 10 de l’article esmentat es modifica l’apartat 4 de la
Instrucció tècnica complementària ITC-BT – 03, que passa a tenir la redacció
següent:
«4. Instal·lador en baixa tensió
L’instal·lador en baixa tensió ha de desenvolupar la seva activitat en el si
d’una empresa instal·ladora de baixa tensió habilitada i ha de complir i poder
acreditar davant l’Administració competent, quan aquesta així ho requereixi en
l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control, una de les
situacions següents:
a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi les
matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel
Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i de les Instruccions tècniques complementàries.
b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions Professionals, l’àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d’agost, i de les
seves ITC.
c) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de
juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament electrotècnic per baixa
tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d’agost, i de les seves Instruccions tècniques
complementaries.
Amb aquesta redacció ha quedat suprimit el certificat de qualificació individual que establia el RD 842/2002, de forma que les persones que desitgin desenvolupar l’activitat d’instal·lador en baixa tensió al si d’una empresa únicament quedaran obligades a acreditar davant l’Administració competent, quan
aquesta ho requereixi, que es troben en alguna de les situacions que es relacionen en els apartats a), b) o c) de la norma esmentada, sense estar en conseqüència obligats a disposar d’una certificació específica atorgada per aquesta
Administració competent.
No obstant això, amb la finalitat d’aportar una major informació en l’àmbit professional i empresarial, resulta convenient que l’Administració competent, en el reconeixement de si una persona acredita els requisits establerts en el
RD 560/2010, i sempre a petició de part, pugui emetre certificats que acreditin
que una persona compleix els requisits de formació necessaris para exercir l’activitat d’instal·lador de baixa tensió.
Ara bé, a diferència del Reial decret 842/2002, en el qual s’establia clarament la formació específica necessària per a l’obtenció del certificat de qualificació individual, en la nova redacció introduïda pel RD 560/2010 no s’especifiquen els títols de formació professional que permeten acreditar la condició
d’instal·lador en baixa tensió, únicament s’indica que ‘el seu àmbit competencial ha de coincidir amb les matèries objecte del Reglament electrotècnic per
baixa tensió aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost’.
En aquestes condicions adquireix especial complexitat l’emissió, a càrrec
de la Direcció General d’Indústria, dels certificats acreditatius de la condició
d’instal·lador de baixa tensió, ja que els serveis tècnics de la Secció de Baixa
Tensió no disposen de tota la informació per assegurar si una determinada branca de formació professional reuneix els requisits generals establerts en el RD
560/2010.
Aquesta qüestió ha estat posada de manifest en les reunions de la
Comissió de Coordinació de Seguretat Industrial integrada pels òrgans competents de les diferents comunitats autònomes i sota la presidència de la
Subdirecció de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme.
En la primera reunió mantinguda després de la publicació del Reial decret
560/2010, duta a terme en data 21 de juny de 2010, es va acordar estudiar aquesta qüestió amb la finalitat d’establir una guia interpretativa, homogènia per a
totes les comunitats autònomes, que defineixi la formació que es pugui pressuposar com a suficient per accedir a la professió d’instal·lador i/o mantenidor en
les distintes especialitats relacionades amb la seguretat industrial. La primera
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especialitat que va abordar aquest grup de treball es precisament la d’instal·lador
de baixa tensió.
Aquest grup de treball, coordinat per una de les comunitats autònomes, va
elaborar una proposta de titulacions que habilitarien el seu posseïdor com a instal·lador en baixa tensió. D’acord amb el que es va acordar a la reunió de la
Comissió de Coordinació de Seguretat Industrial, duta a terme el 15/11/2010, la
proposta del grup de treball seria sotmesa a votació entre totes les comunitats
autònomes, les quals es comprometien a adoptar com a titulacions vàlides les
que resultassin d’aquesta votació.
Mitjançant el correu electrònic de data 08.02.2011, la Secretaria de la
Comissió de Coordinació de Seguretat Industrial ha tramès un informe del coordinador del grup de treball amb les votacions, resultat que permet establir quins
títols formatius habiliten el seu posseïdor com a instal·lador de baixa tensió.

CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL
Tipus

Resulta convenient que aquest òrgan directiu dicti una circular interpretativa que, recollint les conclusions d’aquell grup de feina, permeti atendre les
sol·licituds de certificats acreditatius que es presentin, definint quins títols de
formació professional permetrien acreditar la condició d’instal·lador en baixa
tensió.
Per tot això, d’acord amb l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dict la següent

Dades del titular

CIRCULAR

Núm.

Qualificació individual de baixa tensió

Categories
BT-Bàsica
BT-Automatització
BT-Xarxes
BT-Risc incendi/explosió
BT-Quiròfans
BT-Làmpades descàrrega
BT-Generadors
Data d'alta

Nom:

NIF:

Domicili social:

CP:

Municipi:

Població:

Normativa d'aplicació:

1. Els títols de formació professional que permeten als seus titulars acreditar la condició d’instal·lador de baixa tensió que s’estableix en l’article setè,
apartat 10. b) del Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen
diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequarles a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació
de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, són els següents:
·
Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques
·
Tècnic en equips i instal·lacions electrotècniques
·
Tècnic auxiliar d’electricitat
·
Tècnic auxiliar instal·lador-mantenidor elèctric
·
Oficial industrial, especialitat instal·lador-muntador de la branca
electricitat
·
Tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats
·
Tècnic superior en instal·lacions electrotècniques
·
Tècnic especialista en instal·lacions i línies elèctriques
·
Tècnic especialista en màquines elèctriques
·
Tècnic especialista en electricitat naval
·
Mestre industrial, en la branca elèctrica

2. A petició de les persones interessades, els serveis tècnics de la
Dirección General d’Indústria emetran el certificat d’acreditació corresponent,
el model del qual s’adjunta com a annex a aquesta Instrucció.

- Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de
seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i a 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.
¬

Palma, XX de xxxx de 20XX
Signatura del titular

El director general
d'Indústria

¬

XXXXXXXXXXXXXXX
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Num. 7945
Correcció d’errades de la Resolució de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia de 4 de març de 2011 per la qual s’aprova la
convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvencions
per a la realització de plans d’acció per a l’energia sostenible
d’acord amb la iniciativa de la Comissió Europea anomenada
Pacte dels batles
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38, de 15 de març de
2011, es va publicar la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
de 4 de març de 2011 per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar
sol·licituds de subvencions per a la realització de plans d’acció per a l’energia
sostenible d’acord amb la iniciativa de la Comissió Europea anomenada Pacte
dels batles, en la qual s’ha observat un error numèric que afecta ambdues versions.

Palma, 14 de març de 2011
Guillem Fullana Daviu
Director general d’Indústria

L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la
rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.
Per tot això, dict la següent

ANNEX
CERTIFICAT D’ACREDITACIÓ D’INSTAL·LADOR EN BAIXA TENSIÓ

RESOLUCIÓ
Aprovar la rectificació de l’error comès en la Resolució esmentada, en el
primer paràgraf de l’apartat tercer:
On hi diu: ‘Del centre de cost 21801, subprograma G/731C01, capítol 7,
article 77’.
Hi ha de dir: ‘Del centre de cost 21801, subprograma G/731C01, capítol
7, article 76’.

