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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 13679
Decret 81/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el procediment
d’autorització, vigilància i control dels cursos per formar el personal que realitza les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions de risc de legionel·losis.
El Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higiènics i sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, estableix a
l’article 13 que tot el personal que treballi en operacions de manteniment higiènic i sanitari ha de realitzar els cursos que a tal efecte homologui el Ministeri de
Sanitat i Consum, a proposta de les comunitats autònomes corresponents, d’acord amb l’Ordre SCO/317/2003 de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que realitza les
operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del
Reial decret 909/2001, de 27 de juliol.
El Ministeri de Sanitat i Consum, mitjançant Resolució de la Direcció
General de Salut Pública de dia 28 de març de 2003, ha homologat el model de
curs al qual s’han d’adequar les entitats formadores que pretenguin impartir cursos en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, té caràcter de norma bàsica a
l’empara del que disposa l’article 149.1.16 de la Constitució, i l’article 10.14 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei orgànica 2/1983, de
25 de febrer, estableix la competència exclusiva de la comunitat autònoma en
matèria de sanitat i higiene, en el marc de la legislació bàsica de l’estat.
Per tot l’exposat, a proposta de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat, d’acord amb el Consell Consultiu, havent-ho considerat el Consell de Govern en sessió de dia 22 de juliol de 2005,
DECRET
Article 1
Objecte
El present Decret té per objecte regular, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el procediment d’autorització i desenvolupament dels
cursos destinats a la formació del personal que realitza operacions de manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions de risc de legionel·losi, segons el que
estableix l’Ordre SCO/317/2003 de dia 7 de febrer.
Article 2
Àmbit d’aplicació
El que disposa el present Decret és d’aplicació a totes les entitats formadores que, en el territori d’aquesta comunitat autònoma, pretenen impartir cursos dirigits al personal que realitza operacions de manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions susceptibles d’afavorir la proliferació i la dispersió de la
legionel·la, referides a l’article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol.
El contingut mínim d’aquests cursos s’ha d’ajustar al que disposa l’annex
I d’aquest Decret.
Tenen una validesa de cinc anys. Una vegada transcorreguts aquests, s’ha
de realitzar un curs d’adequació als avanços científics i tècnics dels continguts
de l’annex, la durada del qual no ha de ser inferior a 10 hores, i ha d’incloure
l’actualització dels seus coneixements sobre la legislació vigent en matèria de
salut pública i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració de programes de control.
Article 3
Entitats formadores
A efectes d’aquest Decret, s’entén per entitats de formació les universitats,
centres docents i serveis oficials que pretenguin realitzar les activitats de formació per al personal que realitza les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions amb risc de proliferar i dispersar la legionel·la.
Aquestes entitats han de comptar, com a mínim, amb un titular d’una llicenciatura relacionada amb les matèries objecte del programa per a la formació
higiènica i sanitària, i amb un titulat mig o superior d’enginyeria industrial que
s’encarregarà dels aspectes tècnics de les instal·lacions de risc.
Tots aquests han d’acreditar-ne l’experiència en aquest camp.
Article 4
Sol·licitud d’autorització de cursos
Aquelles entitats formadores que vulguin impartir cursos en aquesta
comunitat autònoma han de sol·licitar autorització a la Direcció General de

30-07-2005

Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, segons el
model referit a l’annex II d’aquest Decret.
Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar de la següent documentació:
a) Entitat formadora (nom, titularitat…)
b) Raó social
c) Nombre d’hores del curs, tant teòriques com pràctiques
d) Nombre d’alumnes prevists (mai superior a 25)
e) Director o coordinador del curs
f) Relació del professorat, indicant-ne la titulació i l’experiència relacionada amb la matèria a impartir
g) Programa docent, especificant el professor que ha d’impartir cada unitat temàtica
h) Còpia del dossier entregat a l’alumne
i) Model d’examen i sistema d’avaluació
j) Nombre d’edicions previstes
k) Lloc i dates previstes de realització de cada edició
l) Lloc i material disponibles per a la realització de les pràctiques
m) Model de certificació acreditativa d’haver superat el curs
La Direcció General de Salut Pública i Participació ha de revisar la documentació aportada i, en cas d’error o omissió, ha de sol·licitar a l’entitat formadora que esmeni els defectes que aquella presenti en el termini de deu dies,
segons l’establert en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Una vegada revisada la documentació, la Direcció General de Salut
Pública i Participació ha de dictar, en el termini de tres mesos, Resolució per
atorgar o denegar l’autorització. De no intercedir aquesta Resolució en el termini previst, l’autorització s’entén atorgada per silenci administratiu. Contra
aquesta Resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant la consellera de
Salut i Consum, d’acord amb el que disposa l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Qualsevol modificació del curs, referent a les dades que consten a la documentació presentada i en base a la qual es va concedir l’autorització, s’ha de
notificar per escrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació abans de
la comunicació de la nova edició.
Una vegada autoritzades les entitats de formació, la Conselleria de Salut i
Consum n’ha de donar publicitat a la seva pàgina web.
Article 5
Sol·licitud de reconeixement de curs
Un curs autoritzat per una altra comunitat autònoma o per les ciutats de
Ceuta i Melilla pot ser impartit en la comunitat autònoma de les Illes Balears si
s’efectua el reconeixement mutu del curs.
Per a això, el promotor d’aquest curs ha de sol·licitar el reconeixement
d’aquest i ha de presentar una còpia legalitzada de la primera autorització, així
com la documentació requerida a l’article 4.
Article 6
Comunicació d’edicions
Tot curs autoritzat o reconegut s’ha de poder impartir totes les vegades
que sigui necessari, sempre que no es modifiquin les condicions que donaren
lloc a la seva autorització o reconeixement.
No obstant, amb un mínim d’antelació al seu inici de quinze dies hàbils,
s’ha de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Participació, per
escrit i per fax o correu electrònic, la intenció d’impartir l’esmentat curs.
Aquesta comunicació ha de contenir els extrems següents:
a) Direcció del lloc on s’ha d’impartir el curs (teòric i pràctic).
b) Dates i horari de la impartibilitat de la part teòrica, pràctica i de l’examen final.
c) Professors que han d’impartir cada unitat temàtica.
d) Relació provisional d’alumnes admesos.
Així mateix, com a mínim setanta-dues hores abans de l’inici del curs,
s’ha de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Participació, per
escrit i per fax o correu electrònic, la relació definitiva d’alumnes admesos, i
s’ha d’indicar el nom, els dos llinatges, el document nacional d’identitat i l’empresa a la qual en presten els serveis.
Quan una edició no es pugui dur a terme, se n’ha de comunicar
l’anul·lació per escrit i via fax o correu electrònic a la Direcció General de Salut
Pública i Participació, com a mínim setanta-dues hores abans del seu inici.
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Article 7
Certificats
ANNEX I
Una vegada finalitzat el curs, l’entitat formadora ha d’expedir un certificat d’aprofitament per a cadascun dels alumnes inscrits que hagin superat les
proves d’avaluació corresponents, en el qual s’inclou la següent informació:
a) Nom i llinatges
b) Document nacional d’identitat
c) Entitat formadora
d) Títol del curs
e) Promotor del curs
f) Nombre d’edició
g) Nombre d’hores teòriques i pràctiques
h) Data d’expedició
i) Firma del coordinador del curs o titular de l’entitat formadora
j) Segell de l’entitat promotora del curs
k) Referència a la Resolució administrativa d’autorització
Una vegada expedits els certificats, s’han de presentar a la Direcció
General de Salut Pública i Participació per al seu segellat, a efectes de control,
juntament amb els fulls d’assistència diària dels alumnes.
No s’han de segellar certificats d’alumnes el nom dels quals no hagi estat
comunicat abans de l’inici del curs tal i com estableix l’article 6 del present
Decret.
Article 8
Inspecció i vigilància
Correspon a la Direcció General de Salut Pública i Participació el control
de les activitats de les entitats que realitzen aquests cursos, dels continguts d’aquests, del professorat i de l’expedició dels certificats, i de qualsevol altra circumstància que es consideri convenient.
Les inspeccions es poden efectuar en qualsevol moment del curs, fins i tot
les proves d’avaluació final.
Els inspectors, en el desenvolupament de la seva activitat, poden proposar
mesures complementàries al desenvolupament del curs, fins i tot la prova d’avaluació final.
De totes les actuacions s’ha de deixar constància escrita mitjançant acta.
Són motius de pèrdua d’autorització o de reconeixement:
a) L’incompliment per part de les entitats formadores de les obligacions
establertes en el present Decret.
b) No mantenir les condicions o els continguts del curs sota els quals es
procedí a la seva autorització.
c) La no superació del control de qualitat.
Article 9
Registres
Es creen en la Direcció General de Salut Pública i Participació:
a) Registre d’entitats de formació autoritzades i reconegudes per impartir,
en aquesta comunitat autònoma, cursos de formació del personal que realitza el
manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions susceptibles de dispersar la
legionel·la.
b) Registre de persones que disposin del certificat d’aprofitament emès en
aquesta comunitat autònoma.

PROGRAMA DEL CURS PER AL MANTENIMENT HIGIÈNIC I
SANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISC ENFRONT DE LA LEGIONEL·LA
1. Importància sanitària de la legionel·losi (tres hores)
Biologia i ecologia de l’agent causal
Cadena epidemiològica de la malaltia
Sistemes de vigilància epidemiològica
Instal·lacions de risc
2. Àmbit legislatiu (tres hores)
Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses en
la prestació de serveis per a la prevenció de la legionel·losi, fins i tot la formació actualitzada dels seus treballadors.
Normativa relacionada amb la prevenció i el control de la legionel·losi, les
substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides,
instal·lacions tèrmiques d’edificis i abocadors industrials.
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higiènics i sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Reial decret 363/1995, de 10 de març i el Reial decret 255/2003, de 28 de
febrer, de classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, de fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum de dia 20 de setembre de
1997, per la qual es regula el Registre oficial i el funcionament dels establiments
i serveis plaguicides d’ús ambiental i en la indústria alimentària.
Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
Reial decret 1751/1998, d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i
les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Normativa estatal i/o de la comunitat autònoma relativa a abocaments
d’aigües residuals industrials.
Legislació comunitària.
Altres legislacions aplicables a la data de realització del curs.
3. Criteris generals de neteja i desinfecció (tres hores)
Coneixements generals de la química de l’aigua.
Bones pràctiques de neteja i desinfecció.
Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants, etc.
Registre de productes. Desinfectants autoritzats.
Altres tipus de desinfecció: físics i fisioquímics.
4. Salut pública i salut laboral (dues hores)
Marc normatiu.
Riscs derivats de l’ús de productes químics.
Danys per a la salut derivats de l’ús de productes químics.
Mesures preventives.

Disposició transitòria
Les entitats formadores que hagin estat autoritzades o reconegudes amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret han de disposar d’un termini de
sis mesos per adequar-se al que aquesta estableix, i han de presentar la documentació pertinent. L’incompliment de l’establert ha de ser considerat motiu de
pèrdua d’autorització o de reconeixement.
Disposició final

5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret
909/2001, de 27 de juliol (quatre hores)
Disseny, funcionament i models.
Programa de manteniment i tractament.
Presa de mostres.
Controls analítics.
6. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control (dues
hores)

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de juliol de 2005
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
La consellera de Salut i Consum,
Aina M. Castillo i Ferrer

7. Pràctiques (set hores)
Visita instal·lacions (torres/condensadors i ACS)
Presa de mostres i mesuraments ‘in situ’
Interpretació de l’etiqueta de productes químics.
Preparació de disolucions de productes a diferents concentracions.
Complimentació de fulls de registre de manteniment.
8. Avaluació (1 hora)
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Prova escrita sobre els continguts del curs.
ANNEX II
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ O RECONEIXEMENT DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL QUE REALITZA OPERACIONS DE
MANTENIMENT HIGIÈNIC I SANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISC
DE LEGIONEL·LOSI
Dades del sol·licitant:
Entitat formadora:
Raó social (escriptura pública de constitució i estatuts socials degudament registrats): _____________________________________
CIF/NIF: ____________________________
Domicili social: _____________________________________________
Població: ___________________________________
Telèfon: _____________ Fax: _______________ E-mail: ____________
Representant legal (documentació acreditativa de la representació):
Nom i llinatges: _____________________________________________
NIF: ____________________________
Domicili a efectes de notificació: ________________________________
Població: _______________________________
Telèfon: _____________ Fax: ______________ E-mail:_____________
Dades del curs a impartir:
Nom: _____________________________________________________
Autorització: ( )
Reconeixement: ( )
Documentació aportada:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El sol·licitant o representant legal declara, sota la seva responsabilitat, l’exactitud de les dades ressenyades en la present sol·licitud.
________________, ___ d _______________ de 200__
Firmat pel sol·licitant o representant legal.
DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ.»

—o—
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deixar sense efecte l’adjudicació del lloc de treball objecte de la convocatòria.
Per tot això, fent us de les prerrogatives que m’atorga la legislació vigent,
RESOLC
Primer
Publicar al BOIB els acords adoptats amb la Resolució del conseller
d’Interior de 24 de juny, per la qual es va estimar el recurs interposat pel Sr.
Antonio Vera Martínez:
1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Antonio Vera
Martínez contra la Resolució del conseller d’Interior contra l’omissió de la
publicació al BOE de l’anunci de la convocatòria de proveïment, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Seguretat de
la Conselleria d’Interior, aprovada per la Resolució del conseller d’Interior de
24 de febrer de 2005 (BOIB de 10 de març de 2005).
2. Deixar sense efecte l’adjudicació del lloc de treball esmentat al Sr.
Francisco Bosch, aprovada per la Resolució del conseller d’Interior d’11 de
maig de 2005, publicada al BOIB de 26 de maig.
3. Acordar retrotreure les actuacions de l’expedient a l’efecte de publicar al BOE la convocatòria de provisió, pel procediment de lliure designació,
del lloc de treball de cap del Servei de Seguretat de la Conselleria d’Interior i,
una vegada acabat el termini establert per a la presentació de sol·licituds, continuar els tràmits que pertoquin per a l’adjudicació del lloc de treball objecte de
la convocatòria.
4. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, d’acord amb
els articles 58.1, 58.2, 59.1 i 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Segon
El termini de presentació de sol·licituds per participar a l’esmentada convocatòria és de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació
de l’anunci al BOE.
D’acord amb l’article 117.3 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta Resolució no es pot interposar de nou un recurs potestatiu de reposició, per la
qual cosa es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació
d’aquesta Resolució.
Palma, 12 de juliol de 2005

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 13715
Resolució del conseller d’Interior d’estimació del recurs interposat contra l’omissió de la publicació al BOE de la convocatòria
per al proveïment, pel procediment de lliure designació, del lloc
de treball de cap del servei de seguretat de la Conselleria
d’Interior.
1. El 10 de març de 2005 es va publicar al BOIB núm. 40 la Resolució del
conseller d’Interior de 24 de febrer de 2005, per la qual s’aprovà la convocatòria per al proveïment, mitjançant el procediment de lliure designació, del lloc de
treball de cap del Servei de Seguretat de la Conselleria d’Interior. Aquesta convocatòria no es va publicar al BOE malgrat que la Resolució n’establia la publicació i, també, establia un termini per presentar sol·licituds de quinze dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria
al BOE.
2. La Resolució d’adjudicació del lloc esmentat, d’11 de maig de 2005, es
va publicar al BOIB de 26 de maig, i tampoc no es va publicar al BOE.
3. El Sr. Antonio Vera Martínez, amb el DNI 43.004.173-S, i amb domicili al carrer Màlaga, 21 1r A de Calvià (Son Caliu), va presentar recurs de reposició el 6 de juny i va sol·licitar que s’esmenàs l’omissió de la publicació de l’anunci de la convocatòria assenyalada al BOE, amb l’objecte de poder participar
al procés per al proveïment, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball
de cap del Servei de Seguretat de la Conselleria d’Interior.
El 24 de juny el conseller d’Interior va estimar el recurs de reposició i va

El conseller d’Interior
José M. Rodríguez Barberá

—o—
Num. 13716
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’adjudica, segons
la proposta definitiva, el lloc de treball d’interventor/a adjunt/a
al/ viceinterventor/a, adscrit a la Intervenció general de la conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, objecte de la convocatòria del concurs específic de trasllats aprovada per la
Resolució del conseller d’Interior de 9 de juny de 2005 (BOIB
núm. 91 de 16-06-2005).
Vista la proposta definitiva d’adjudicació de la Comissió Tècnica de
Valoració del concurs específic per al proveïment del lloc de treball d’interventor/a adjunt/a al/ viceinterventor/a, adscrit a la Intervenció general de la
conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, d’acord amb el que disposen els
punts 6 de la base vuitena i 1 de la base novena de la convocatòria aprovada
per la Resolució del conseller d’Interior de 9 de juny de 2005 (BOIB núm. 91
de 16-06-2005).
RESOLC
Primer. Adjudicar, segons la proposta definitiva efectuada per la Comissió
Tècnica de Valoració, el lloc de treball d’interventor/a adjunt/a al/ viceinterventor/a, adscrit a la Intervenció general de la conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació, objecte de la convocatòria del concurs específic de trasllats aprovat per la Resolució del conseller d’Interior de 9 de juny de 2005 (BOIB núm.
91 de 16-06-2005).

