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DECRET 25/2003, DE 28 DE MARÇ, PEL QUAL ES CREA
LA UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT I ES REGULA LA POSADA
EN FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 51, de 12 d’abril de 2003;
correcció d’errades BOIB núm. 141, d’11 d’octubre de 2003)

El procés liberalitzador en el sector industrial s’inicia amb el Decret 157/1963, de 26
de gener, de llibertat d’instal·lació, ampliació i trasllat d’indústries, que estableix tres
grups amb règim diferent: a) indústries de lliure instal·lació, que només necessiten la
inscripció en el Registre Industrial; b) indústries sotmeses a condicions tècniques i a
dimensions mínimes; c) indústries subjectes a autorització administrativa prèvia. Amb
aquesta nova regulació s’ha volgut posar fi al sistema de la necessitat d’autorització
administrativa prèvia, pròpia de l’època en què estigué vigent la Llei de 24 de
novembre de 1939, i simbolitza el canvi polític, social i econòmic d’una nova etapa.
Després de diversos avanços en el procés liberalitzador (decrets de 22 de juliol de
1967 i de 25 de febrer de 1977), es publica el Reial decret 2135/1980, de 26 de
setembre, el principal objectiu del qual és adaptar el procés liberalitzador industrial a
les noves pautes que marca la Constitució espanyola i, en particular, l’article 38, que
reconeix la llibertat d’empresa en el marc d’una economia de mercat i estableix que els
poders públics han de garantir i protegir el seu exercici d’acord amb l’exigència de
l’economia general i, si és el cas, de la planificació. A través de dita disposició es fa un
pas més cap a la liberalització industrial, no solament per mitjà de l’eliminació de
l’autorització administrativa prèvia per a la majoria de les indústries i instal·lacions
industrials, sinó també per mitjà de l’eliminació de tràmits, de tal forma que
l’elaboració d’un projecte i d’un certificat per tècnics competents és requisit suficient
per a la seva posada en funcionament.
A partir de l’1 de gener de 1986 l’economia espanyola es veu substancialment
afectada per l’adhesió a la Comunitat Europea. Arran d’aquest nou context polític i
social, es dicta el Reial decret llei 1/1986, de 14 de març, sobre política econòmica, que
conté determinades mesures administratives que persegueixen una doble finalitat:
d’una banda, simplificar els tràmits administratius de creació, instal·lació, trasllat i
ampliació d’empreses, mesures inspirades en el principi d’eficàcia en l’actuació de
l’Administració pública, declarada al seu dia norma jurídica obligatòria per la Llei de
procediment administratiu, i a la qual l’article 103.1 de la Constitució espanyola dóna
un suport constitucional manifest; i de l’altra, remoure les traves que es consideren
obstacles entrebancadors per a una gestió burocràtica moderna i per a l’establiment
d’un clima adequat de relacions amb els ciutadans. D’aquí el caràcter positiu del silenci
administratiu i la introducció dels sistemes de comunicació telegràfica, per tèlex o
qualsevol altre que permeti tenir constància de les coses per escrit, sempre que
ofereixi les garanties d’autenticitat degudes.
Un pas més en la implantació descrita abans emana de la Llei vigent 21/1992, de 16
de juliol, d’indústria, que consagra de manera definitiva el compliment de les
exigències reglamentàries mitjançant els certificats o les actes emesos pels organismes
de control, instal·ladors o conservadors autoritzats o per tècnics facultatius
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competents. Per altra banda, les condicions de normalització aprovades pel Consell de
la Unió Europea, que donaren lloc a la Directiva del Consell 83/189/CEE, estableixen
l’obligació de respectar l’statu quo i, en conseqüència, d’abstenir-se de normalitzar en
l’àmbit nacional aspectes que estan normalitzats en l’àmbit europeu, i els estats
membres han de prendre les mesures necessàries perquè aquests organismes de
normalització respectin els drets i facin complir les dites obligacions.
Definida així la filosofia liberalitzadora, hom requereix per adaptar-la a la realitat
física l’instrument adequat per a l’aplicació, l’aprofitament i la incorporació dels
mitjans que permeten les noves tecnologies. Aquest és l’objectiu que es persegueix
mitjançant la creació d’una oficina de gestió ràpida, en la qual l’ús dels sistemes
d’operació més moderns aconsegueixi implantar el principi de la liberalització
industrial, i en la qual s’obtengui, a través d’una atenció directa i personalitzada de la
persona administrada, una millora notable en l’atenció a la ciutadania i una eficàcia
major.
Per això, i a proposta del conseller d’Economia, Comerç i Indústria, després d’haver
escoltat el Consell Econòmic i Social i d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho
considerat el Consell de Govern, en la sessió de 28 de març de 2003

DECRET
TÍTOL I
UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT
Article 1. Creació i funcions
1. Es crea la Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) com a òrgan administratiu
d’informació, assessorament, tramitació i resolució, si escau, en matèria d’activitats i
instal·lacions industrials i empreses.
2. La UDIT, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i la
proximitat a la persona administrada, pot implantar-se a diferents seus.
3. La posada en funcionament de les diferents seus de la Unitat d’Informació i
Tràmit s’ha de fixar, en cada cas, mitjançant una ordre del conseller competent.
Article 2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Decret es correspon amb el de les Illes
Balears.
Article 3. Adscripció
La Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) queda adscrita a la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria.
Article 4. Registre general
Als efectes de presentació i tramitació d’expedients, la Unitat d’Informació i Tràmit
(UDIT) té caràcter de registre general.

2

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 11/10/2003)

TÍTOL II
DE LA INFORMACIÓ
Article 5. Tipus d’informació i mitjans tècnics per a la seva difusió
1. Correspon a la Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) difondre i facilitar la
informació necessària sobre serveis, productes, programes, normatives, ajudes i altres
qüestions que puguin ser d’interès per a les indústries, les empreses i els comerços de
les Illes Balears.
2. La informació general ha de versar sobre els fins, les competències i el
funcionament de les àrees i els serveis de la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, així com sobre la localització de les seves dependències, horaris i tràmits dels
diferents tipus d’expedients, la documentació que sigui exigible, la forma de gestió i
qualssevol altres dades que els ciutadans tenguin la necessitat de conèixer en les seves
relacions amb la citada Unitat.
3. La informació particular ha de consistir, d’acord amb el que estableix l’article
35.a de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, a facilitar a les persones que, segons l’article 31 de la Llei
esmentada, tenguin la condició d’interessades en cada procediment, el coneixement
de l’estat o el contingut dels procediments en tramitació o acabats, i la identificació de
les autoritats i el personal al servei de l’Administració autonòmica, sota la
responsabilitat dels quals es tramitin aquells procediments.
4. S’han d’utilitzar els mitjans tècnics que en cada circumstància siguin adequats, i
s’han de potenciar els que permetin la informació a distància, ja siguin publicacions,
sistemes telemàtics o qualsevol altra forma de comunicació que els avenços
tecnològics permetin.
Article 6. Anàlisi i esmena de la documentació presentada
La Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) ha de fer l’anàlisi de la documentació
presentada segons el procediment documentat en la guia de tràmits per a cada cas i,
en el supòsit de no ser completa, ha d’informar la persona interessada sobre els
documents que hi faltin perquè en pugui fer l’esmena, de conformitat amb el que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

TÍTOL III
DE LA LIBERALITZACIÓ INDUSTRIAL
Article 7. Llibertat d’instal·lació, ampliació i trasllat
La instal·lació, l’ampliació i el trasllat d’indústries, així com l’execució i modificació
de les instal·lacions industrials que siguin competència de la Direcció General
d’Indústria es pot fer, atenent la regulació específica aplicable a cada una d’aquestes,
sense autorització administrativa prèvia, però això no eximeix la persona administrada
de presentar tota la documentació que, segons la legislació d’aplicació al cas, sigui
necessària.
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Article 8. Compliment reglamentari
1. Les instal·lacions industrials han de complir les condicions establertes en les
normes tècniques que hi siguin aplicables per raons de seguretat, sanitat, protecció del
medi ambient i ordenació de consums energètics, així com les reglamentacions
específiques que corresponguin a cada cas.
2. El compliment reglamentari d’aquestes condicions s’ha de considerar provat per
un dels procediments establerts en l’article 13 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol,
d’indústria, segons correspongui a cada cas.
Article 9. Posada en funcionament d’instal·lacions industrials
1. Per a la posada en funcionament de les instal·lacions industrials no subjectes a
autorització administrativa prèvia, tan sols s’ha de requerir, una vegada acabades les
obres, la presentació davant la UDIT de la documentació que els reglaments respectius
fixin, que ha de figurar incorporada a la guia de tràmits que aquest organisme tendrà a
disposició del públic per a informació seva.
En el cas que, d’acord amb la normativa específica aplicable a cada tipus
d’instal·lació, sigui necessària la presentació d’un projecte, aquest ha d’anar visat i s’ha
de presentar juntament amb la resta de documentació que ha d’aparèixer integrada a
la guia de tràmits de la UDIT.
La posada en servei obtinguda així no ha de suposar, en cap cas, l’aprovació tècnica
del projecte ni de la documentació aportada, sinó simplement l’execució de l’obligació
de presentar uns documents la responsabilitat dels quals recau en qui els hagi
redactats.
2. La posada en funcionament de les instal·lacions que, d’acord amb la normativa
específica, requereixin autorització administrativa prèvia, ha d’exigir la presentació de
la documentació que aquesta normativa determini, i s’ha de tramitar de conformitat
amb aquesta.
Article 10. Inspecció
Els òrgans de l’Administració autonòmica que siguin competents per a controlar
l’activitat industrial poden fer totes les inspeccions de les instal·lacions que siguin
necessàries, executades per si mateixos o a través d’organismes de control, a fi de
comprovar i vigilar el compliment de les disposicions i els requisits de seguretat, així
com qualsevol altra normativa tècnica reglamentària, i actuaran d’ofici o a instància de
part.
Article 11. Responsabilitat
L’autor del projecte o de la memòria tècnica de disseny és responsable que aquests
s’adaptin a les normes vigents. El tècnic o l’instal·lador competent que emeti el
certificat de final d’obra és responsable de la seva adaptació a la documentació
presentada i del fet que en l’execució s’hagin adoptat les mesures i s’hagin complit les
condicions tècniques reglamentàries que hi siguin d’aplicació.
Article 12. Infraccions i sancions
Les infraccions administratives són qualificades i sancionades d’acord amb el que
disposa la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria; la Llei 17/1985, d’1 de juliol, sobre
objectes fabricats amb metalls preciosos; la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del
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sector elèctric; la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia; la Llei 34/1998, de 7
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i les altres disposicions que hi siguin d’aplicació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. La Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria pot habilitar les entitats de dret
públic i privat sense ànim de lucre com a instruments coadjuvants de la UDIT.
2. El reconeixement oficial de l’habilitació a favor de les entitats a què es refereix
aquest Decret en l’apartat anterior s’ha d’efectuar, en cada cas concret, mitjançant
una ordre del conseller competent en matèria d’indústria.
3. En l’ordre esmentada en el punt anterior s’hi ha d’assenyalar la data de
començament efectiu de l’activitat objecte de l’habilitació atorgada i s’han de regular,
com a mínim, els aspectes següents:
– Les funcions que desenvolupin les entitats habilitades.
– Les obligacions de l’Administració i de les entitats habilitades respecte a la
formació de personal responsable del servei.
– El termini de vigència.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els articles 9 i 10 del Decret 65/1995, de 30 de juny, pel qual es
regulen els requisits que han de reunir les empreses instal·ladores i conservadores de
grues torre per a obres, així com sobre determinats aspectes de la tramitació
d’expedients; l’article 7 del Decret 48/1996, de 18 d’abril, pel qual s’estableixen les
condicions de seguretat per a la instal·lació de muntacàrregues per a les obres; els
articles 9 i 10 del Decret 27/1998, pel qual s’estableixen les normes de seguretat per a
la instal·lació de plataformes elevadores per a càrregues no útils per a persones, i les
altres disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que disposa aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta el conseller competent en matèria d’indústria per a dictar les ordres
oportunes en desplegament d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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