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1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 10265
Decret 60 /2007, de 18 de maig, pel qual es regula l’obtenció i la
renovació del carnet professional d’operador de maquinària
minera mòbil (OMMM)
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix
l’article 30.34 de l’Estatut d’autonomia, segons la redacció que en fa la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, té la competència exclusiva en matèria d’indústria, sense perjudici del que determinin les normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o
d’interès militar i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, entre d’altres, si bé l’exercici de la competència esmentada s’ha
de realitzar d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general.
En aquest sentit, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, és la norma
bàsica que encapçala l’ordenament espanyol en la matèria, la qual té per objecte establir les bases d’ordenació del sector industrial, així com els criteris de
coordinació entre les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l’article 149.1.1 i 13 de la Constitució espanyola.
Per la seva part, l’article 1 del Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, declara
que les normes del Reglament són d’aplicació directa a tot el territori nacional i
tenen caràcter de mínimes, i poden ser desplegades per les comunitats autònomes que tenguin atribucions estatutàries per a això, que assegurin l’execució de
les normes bàsiques i que introdueixin, si és el cas, mesures addicionals de seguretat.
Així mateix, cal esmentar també el Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel qual s’aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres, l’objecte del qual és la
transposició de la Directiva 92/104/CE del Consell, de 3 de desembre, relativa
a les disposicions mínimes destinades a millorar la protecció en matèria de seguretat i de salut dels treballadors en les indústries extractives a cel obert o subterrànies; així com el Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadores davant els riscos derivats o que es
puguin derivar de l’exposició a vibracions mecàniques que, al seu torn, transposa la Directiva 2002/44/CE del Parlament europeu i del Consell, de 25 de juny
de 2002, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (vibracions).
D’altra banda, pel que fa a la normativa sobre operadors i conductors de
maquinària minera mòbil, aquesta és continguda fonamentalment en l’article
117 del Reglament esmentat i en la Instrucció tècnica complementària (ITC)
07.1.03 sobre Treballs a cel obert. Desenvolupament de les tasques, aprovada
per l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 16 d’abril de 1990, la qual
estableix que només els operadors majors d’edat que hagin rebut la instrucció
necessària i siguin autoritzats per l’autoritat minera poden manejar maquinària
minera mòbil.
La falta de regulació quant a les condicions en què s’ha de fer el període
de pràctiques que suposa rebre la instrucció necessària, previ a l’obtenció del
corresponent carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil, fa
necessari establir un procediment regulador, que pot introduir mesures addicionals de seguretat en relació amb les contingudes en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.
Per tot això, d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears, a proposta del conseller de Comerç, Indústria i Energia, i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern en la reunió de 18 de maig de 2007,
DECRET
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret té per objecte establir, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la regulació del procediment per a l’obtenció i la renovació dels carnets de maquinària minera mòbil, en desplegament del que determina el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat pel
Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, i del que estipula l’apartat 5.1 de la
Instrucció tècnica complementària 07.1.03, tot això en relació amb l’ús dels
següents tipus de maquinària:
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2. Els carnets que regula aquest Decret només faculten els qui els posseeixen per desenvolupar les tasques que estableix l’article 1 del capítol I, Àmbit
d’aplicació i finalitats, del Reglament de normes bàsiques de seguretat minera i,
per tant, en queden excloses les tasques que corresponen a qualsevol obra civil
o que es facin fora de l’àmbit indicat.
3. Conforme al que disposa l’article 5.1.1 de la ITC 07.1.03 de l’Ordre de
16 d’abril de 1990, les autoritzacions per a l’ús de maquinària minera mòbil
tenen una validesa de cinc anys i no exclouen la necessitat del permís de conducció que pugui ser exigible, si és el cas.
Article 2
Obtenció de nous carnets
Els requisits per a l’accés als nous carnets de maquinària minera mòbil
són els següents:
Ser major d’edat.
a) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica per a l’acompliment de les funcions per a les quals habilita el carnet sol·licitat. Aquesta
condició s’ha de justificar mitjançant el certificat mèdic corresponent.
b) Haver rebut la instrucció necessària que permet conèixer les prestacions, el manteniment normal i les limitacions de la màquina. Per a això s’ha
d’aportar el certificat que acredita que s’han fet pràctiques conforme al que disposa l’article 3 d’aquest Decret, segons el model que s’adjunta com a annex 1.
c) Superar davant la Direcció General d’Indústria un examen teòric sobre
coneixements del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera,
aprovat pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, i concretament les instruccions
tècniques complementàries del capítol VII, Treballs a cel obert, o les normes que
les substitueixin.
Article 3
Regulació del període de pràctiques
Es considera que un treballador que ocupa un lloc de feina d’operador de
maquinària mòbil es troba en el període de pràctiques que estableix l’apartat
5.1.1 de la ITC 07.1.03 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat
minera quan, acreditades les condicions que fixa aquest article, se’n formalitza
l’emissió del document d’admissió corresponent.
Les condicions que regulen el període de pràctiques, en cada una de les
fases, són les següents:
a) Condicions prèvies a l’admissió del treballador al període de pràctiques:
1. Per ser inclòs en el període de pràctiques, el treballador no ha de patir
malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica per a l’acompliment de les
funcions requerides en l’ús de la maquinària mòbil amb què ha de fer les pràctiques. Aquesta condició s’ha de justificar mitjançant el certificat mèdic corresponent.
2. Independentment de la formació que ha de tenir el treballador en aplicació de l’article 19 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, aquest
ha de rebre un curs de formació presencial amb una durada mínima de vuit
hores, durant el qual se li han d’assignar per escrit les tasques que ha de realitzar durant el període de pràctiques; informació dels riscos generals en el centre
de treball i els específics del lloc de treball, i informació de les mesures de protecció i previsió aplicables, tot això d’acord amb les normes de seguretat que
estableixen el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i les
instruccions tècniques complementàries en relació amb els treballs amb maquinària minera mòbil, així com les instruccions necessàries per a la utilització
segura de les màquines durant aquest període de pràctiques.
3. Aquesta informació ha d’estar subscrita per un representant de l’empresa de l’activitat extractiva, pel director facultatiu o per la persona encarregada de la supervisió del treballador en pràctiques. Aquest supervisor ha de pertànyer a la mateixa empresa, ha de desenvolupar la feina de forma permanent en
el mateix centre de treball i ha de compatibilitzar les seves funcions habituals
amb les de supervisor.
b) Proposta d’admissió:
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Una vegada acreditats els requisits establerts en l’apartat anterior, l’empresa explotadora ha de presentar davant la Direcció General d’Indústria, anteriorment a l’inici del període de pràctiques, el document d’admissió del treballador al període de pràctiques degudament emplenat, segons el model que figura en l’annex 2.
c) Desenvolupament del període de pràctiques:
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nàries mitjançant una resolució del director general d’Indústria, que s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis i a la
pàgina web www.caib.es de la Direcció General d’Indústria, amb un termini
d’antelació, com a mínim, de dos mesos.
2. Per motius justificats, es poden fer proves diferents a les esmentades en
el paràgraf anterior mitjançant convocatòries de caràcter extraordinari, que en
tot cas han de complir els requisits exigits per a les convocatòries ordinàries.

1. Les pràctiques s’han de fer, durant tot un període mínim de dos mesos,
amb el tipus de màquina i a l’explotació minera que figurin en el document
d’admissió. Això no obstant, una vegada iniciat el període de pràctiques, el treballador en pot continuar la realització en una altra explotació minera, amb la
comunicació prèvia a la Direcció General d’Indústria, si bé en aquesta ha de
figurar com a data de començament efectiu del període de pràctiques la inicial
corresponent a l’explotació minera on l’inicià.

3. En la resolució de convocatòria s’ha d’establir el contingut general de
les proves i els criteris orientatius de correcció, la constitució del tribunal qualificador, la manera com s’han de donar a conèixer els resultats de les proves i
la possible revisió d’aquestes.

2. El període màxim que el treballador pot romandre en situació de pràctiques és d’un any.

Transcorregut el termini de validesa de les autoritzacions per a l’ús de
maquinària minera mòbil, els titulars d’aquests carnets l’han de renovar i, per a
això, han de presentar:

3. El document d’admissió té una vigència màxima igual que la durada del
període de pràctiques, i se’n perd la validesa en els següents casos:
-Quan el treballador obtengui el carnet d’operador de maquinària minera
mòbil corresponent.
-Quan el treballador deixi de pertànyer a l’empresa que l’ha admès al període de pràctiques.
-Quan al treballador se li assigna un tipus de màquina diferent de la que
figura en el document d’admissió.
-Qualsevol altre que suposi una alteració dels termes en què s’ha emès el
document d’admissió.
4. Acabat el període de pràctiques, i sempre que el treballador hagi adquirit la formació necessària, l’empresa titular de l’activitat minera ha d’emetre el
certificat d’instrucció corresponent, segons el model que s’adjunta com a annex
1.
5. Si transcorregut el termini màxim fixat per a la durada del període de
pràctiques el treballador no ha obtingut el carnet d’operador de maquinària
minera mòbil corresponent, no podrà continuar exercint cap treball amb maquinària minera mòbil i aquesta empresa no podrà tramitar un nou document d’admissió.
6. El certificat d’instrucció en el maneig de maquinària minera mòbil té
una vigència de tres anys des que el va emetre l’empresa titular de l’activitat
minera en la qual acabi el període efectiu de pràctiques, període durant el qual
el titular es pot presentar als exàmens que, per a l’obtenció del carnet corresponent, convoqui la Direcció General d’Indústria.

Article 6
Renovació de carnets

a) Certificat mèdic que acrediti no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica per a l’acompliment de les funcions per a les quals habilita el carnet la renovació del qual se sol·licita.
b) Certificat subscrit pel director facultatiu d’alguna empresa minera en la
qual, durant els cinc anys anteriors, hagi prestat serveis, que acrediti que el treballador ha exercit l’activitat corresponent a la seva especialitat durant un període mínim de dos mesos.
Article 7
Especialitats
Les autoritzacions per a l’ús de la maquinària minera mòbil no tenen
caràcter general, sinó que se n’ha de concedir una per a cada grup de màquina
descrita en l’article 1 d’aquest Decret. Per a això, les persones que disposin del
carnet per a un tipus de maquinària i vulguin obtenir el d’un altre han de presentar la sol·licitud corresponent, que s’ha d’acompanyar de la documentació
que acredita que reuneixen els requisits necessaris en la forma indicada en l’article 2 d’aquest Decret.
Disposició addicional única
Les persones que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, disposin de carnet
en vigor el poden renovar presentant la documentació indicada en els punts b)
i c) de l’article 2 d’aquest Decret, o bé esperar-ne la renovació pel compliment
del termini fixat.
Disposició final primera

Article 4
Nous carnets
1. El model d’instància per sol·licitar l’admissió a examen per a l’obtenció del carnet d’operador de maquinària minera mòbil és el que s’adjunta en
l’annex 3 i es facilita a la Direcció General d’Indústria.
2. Les sol·licituds, juntament amb la documentació que acredita el compliment dels requisits exigits, es poden presentar una vegada realitzada la convocatòria d’exàmens que regula l’article 5 d’aquest Decret, en el lloc i la forma
que determini la resolució de convocatòria.

Es faculta el conseller competent en matèria d’indústria per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació, la interpretació i el desplegament d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de maig de 2007

3. En el moment de formalitzar les sol·licituds, per a cada una de les especialitats en què una persona es pretengui examinar, aquesta ha de presentar:
a)Original o fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o
document identificatiu equivalent en vigor.
b)Originals o fotocòpies confrontades de la documentació que acredita el
compliment dels requisits que s’esmenten en l’article 2 d’aquest Decret.
c)Dues fotografies recents de mida carnet.
d)Abonament de les taxes corresponents d’acord amb la llei de taxes
vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 5
Convocatòries d’exàmens
1. Anualment, s’han de dur a terme un mínim de dues convocatòries ordi-

El president
Jaume Matas Palou
El conseller de Comerç, Industria i Energia
José Juan Cardona

ANNEX 1
Certificat d’instrucció en el maneig de maquinària minera mòbil
...............................................................................................................…….,
amb DNI número ........................................................................…………...,
com a representant legal de l’empresa minera ...........................................…,
………………………………………………………………………………..
amb CIF número .................................
i domicili social a ..............................................…………….........,
carrer/plaça/avinguda/passeig
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…………….…………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………….

EL DIRECTOR
FACULTATIU

L’EMPRESA TITULAR
DE L’ACTIVITAT

7
EL TREBALLADOR
EN PRÀCTIQUES

CERTIFIC:
Que el treballador ..........................................................................................,
amb DNI número ........................................., ha rebut de la societat de referència la instrucció necessària, amb un període de pràctiques i els coneixements
requerits en l’apartat 5.1.1 de la ITC 07.1.03, per a l’obtenció del carnet professional de maquinista i palista miner en l’especialitat de
........…...................…… ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
per treballar en l’explotació minera denominada …………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Data i firma

Data i firma

Data i firma

6. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADMISSIÓ
Mitjançant aquest document, queda admès el treballador al corresponent
període de pràctiques, el qual s’ha de desenvolupar a partir del dia
…./…./…….. en el centre de treball citat, en els termes establerts en la proposta realitzada pel director facultatiu i complint el que disposa l’article 3 del
Decret pel qual es regula l’obtenció i la renovació del carnet professional
d’operador de maquinària minera mòbil.
LA DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA

I, perquè consti als efectes oportuns, expedesc aquest certificat.
Data i firma
................., ...... d ...................................... de 200.....
(SEGELL I FIRMA DE L’EMPRESA)

ANNEX 2
Document d’admissió del treballador al període de pràctiques d’operador
de maquinària minera mòbil

DOCUMENT D’ADMISSIÓ DEL TREBALLADOR AL PERÍODE DE
PRÀCTIQUES D’OPERADOR/CONDUCTOR DE MAQUINÀRIA
MINERA MÒBIL
1 TREBALLADOR EN PRÀCTIQUES
Nom:………………………………………………………………………
Llinatges:………………………………… … ………………………..….
Data de naixement ..…/..…./……….
DNI o passaport: …………………………
Plaça o lloc de treball que ocupa: …………………………………….….
Data del reconeixement mèdic: ..…/..…./………
Dates en què ha rebut el curs de formació presencial: ..…..…..………….

ANNEX 3
Model de sol·licitud d’admissió a l’examen
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A L’EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DEL
CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA MINERA MÒBIL
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges:………………………………………..DNI:………………
Adreça:……………………………………………………………………..
CP:………………………….Localitat:……………………………………
Telèfon:…………………….Fax:……………………………..
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Examen del carnet de maquinària minera mòbil
Categoria: ( ) Arrencada i càrrega
( ) Transport intern
TITULACIÓ
Posseesc el certificat d’instrucció en el maneig
de maquinària minera mòbil:
( ) Sí

( ) No

2 EMPRESA A LA QUAL PERTANY EL TREBALLADOR
Palma,
Nom:……………………………………………………………………
CIF:…………………… …..
Raó social:……………………………………………………………
3 CENTRE DE TREBALL ON HA DE DESENVOLUPAR EL PERÍODE
DE PRÀCTIQUES
Empresa de l’activitat extractiva:…..…………………………………….
CIF:…………………………….
Denominació del centre (pedrera):…………………………………… …
Terme municipal: ……………………………….
Paratge: ……………………………………………
4 LLOC DE TREBALL QUE HA D’OCUPAR DURANT EL PERÍODE
DE PRÀCTIQUES
Denominació del lloc: …………………………….…………………
Nom del supervisor: ……………………………………………….…
Tipus de màquina/es-vehicle/s: …………………………….……...…
Data de recepció de les instruccions per a la utilització de la maquinària:
…../.…./…..
5 PROPOSTA D’ADMISSIÓ
………………………………………………………………………….,
director facultatiu nomenat per l’empresa……………………………………,
una vegada acreditats els requisits establerts en l’article 3 del Decret pel qual
es regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de
maquinària minera mòbil, propòs que el treballador indicat abans sigui admès
al període de pràctiques corresponent en el centre de treball citat.

d

de 200

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 10266
Decret 61/2007 de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de
Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’organització de l’exercici del protectorat.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 30.33 que
la comunitat autònoma té competència exclusiva en matèria de fundacions que
desenvolupin fonamentalment les seves funcions a les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 45/1998, de 14 d’abril, de creació i regulació del
Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
d’organització de l’exercici del Protectorat (BOCAIB núm. 55, de 23 d’abril),
es va regular per primera vegada aquesta matèria, al mateix temps que es creà
el Registre Únic de Fundacions per a les que tinguessin el domicili estatutari a
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma i s’organitzà l’exercici del protectorat, amb la finalitat d’assegurar una gestió més eficaç en matèria de fundacions.
Des que es va aprovar el Decret esmentat, el Registre Únic de Fundacions
ha patit diferents canvis d’adscripció com a conseqüència de les modificacions
estructurals de les conselleries del Govern de les Illes Balears i l’establiment de
les estructures orgàniques corresponents. Actualment el Registre Únic de
Fundacions està adscrit a la Direcció General de Relacions Europees i d’Entitats
Jurídiques, sota la dependència de la Conselleria de Presidència i Esports, atès

