
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 10124

Correcció d’errors de l’Acord de 7 de setembre de 2010 sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral a la
Fundació Hospital Son Llàtzer per a l’any 2010. (BOIB núm.
134, de 14 de setembre de 2010).

En el boib núm. 134, de 14 de setembre de 2010, es va publicar la convo-
catòria per a cobrir places vacants de la categoria Fisioterapeuta amb caràcter
laboral fix a la Fundació Hospital Son Llàtzer i s’han advertit errors en la publi-
cació en català del barem de mèrits per a la fase de concurs que figura en l’an-
nex I de la citada convocatòria. Aquests errors es refereixen a la valoració dels
diplomes i certificats, a l’apartat 2.1.3 de formació continuada.

Per això la Direcció de la Fundació Hospital Son Llàtzer  RESOL:

1.- Rectificar els errors observats 
On diu
‘Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,1 punts per crèdit. En

el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc dels
crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores.’

Ha de dir
‘Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,05 punts per crèdit. En

el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc dels
crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores.’

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 05 de maig de 2011

El Director Gerent
Luis Alegre Latorre

— o —

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 10437

Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 9
de maig de 2011, per la qual s’ordena la publicació de la Circular
del director general d’Indústria de 5 de maig de 2011, per la qual
s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certifi-
cats d’acreditació de la condició d’instal·lador de línies d’alta
tensió a les persones en possessió de determinats títols de forma-
ció professional.

Vista la Circular del director general d’Indústria de 5 de maig de 2011, per
la qual s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’a-
creditació de la condició d’instal·lador en baixa tensió a les persones en posses-
sió de determinats títols de formació professional, dictada a l’empara de l’esta-
blert 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 5 de maig de 2011, per la qual
s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’acredita-
ció 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’a-
cord amb el que assenyala la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Palma, 9 de maig de 2011

La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

Circular del director general d’Indústria per la qual s’estableixen les condi-
cions formatives per a l’emissió de certificats d’acreditació de la condició

d’instal·lador de línies d’alta 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
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 diver-
ses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici, mitjançant l’article 15, ha modificat el Reial decret 223/2008, de
15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre condicions tècniques i garan-
ties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècni-
ques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

En l’apartat 13 de l’article esmentat es modifica l’apartat 4 de la
Instrucció tècnica complementària ITC-LAT–03, que passa a tenir la redacció
següent:

4. Instal·lador de línies d’alta tensió
- L’instal·lador de línies d’alta tensió ha de desenvolupar la seva activitat

en el si d’una empresa instal·ladora de línies d’alta tensió habilitada i ha de com-
plir i poder acreditar davant l’Administració competent quan aquesta ho reque-
reixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control, i per
a la categoria que correspongui de les que estableix l’apartat 3 anterior, una de
les següents situacions:

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi les
matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de segu-
retat en línies elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15
de febrer, i de les seves instruccions tècniques complementàries.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de pro-
fessionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àm-
bit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta
tensió, aprovat per el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seves ins-
truccions tècniques complementàries.

c) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per expe-
riència laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de
juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per expe-
riència laboral, en les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècni-
ques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial
decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seves instruccions tècniques comple-
mentàries.

Amb aquesta redacció ha quedat suprimit el certificat de qualificació indi-
vidual que establia el RD 223/2008, de manera que les persones que desitgin
desenvolupar l’activitat d’instal·lador de línies d’alta tensió en el si d’una
empresa únicament quedaran obligades a acreditar davant l’Administració com-
petent, quan aquesta ho requereixi, que es troben en alguna de les situacions que
recullen els apartats a), b) o c) de la norma esmentada, sense estar en conse-
qüència 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’àm-
bit professional i empresarial, resulta convenient que l’Administració compe-
tent, 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 per exercir l’ac-
tivitat d’instal·lador de línies d’alta tensió. 

Ara bé, a diferencia del Reial decret 223/2008, en el qual s’establia clara-
ment la formació específica necessària per a l’obtenció del certificat de qualifi-
cació individual, en la nova redacció introduïda pel RD 560/2010 no s’especifi-
quen els títols de formació professional que permeten acreditar la condició
d’instal·lador de línies d’alta tensió, únicament s’indica que ‘el seu àmbit com-
petencial ha de coincidir amb les matèries objecte del Reglament sobre condi-
cions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió apro-
vat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.’

21BOIB 14-05-2011Num. 71


