
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Num. 7175

Conflicte en defensa de l�autonomia local núm. 3640-2001, plan-
tejat per setze municipis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

El Tribunal Constitucional, mitjançant la provisió de 25 de març actual, ha
admès a tràmit el conflicte en defensa de l�autonomia local núm. 3640-2001,
plantejat pel procurador Alejandro González Salinas en representació dels setze
municipi de la comunitat autònoma de les Illes Balears següents: Palma,
Llucmajor, Consell, Lloret de Vistalegre, Andratx, Santanyí, sa Pobla, Bunyola,
Campos, Selva, Sencelles, Valldemossa, Deià, Estellencs, Escorca i Muro, con-
tra l�article únic de la Llei del Parlament de les Illes Balears 9/2000, de 27 d�oc-
tubre, de modificació de la Llei 12/1999, de mesures tributàries, administratives
i de funció pública i econòmiques.

Madrid, 25 de març de 2003

El secretari de Justícia
Firmat i rubricat

Per inserir en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El secretari general
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, COMERÇ I
INDÚSTRIA

Num. 7764
Decret 36/2003, d�11 d�abril, pel qual es modifica el Decret
99/1997, d�11 de juliol, pel qual es regula el procediment admi-
nistratiu aplicable en la tramitació de les instal·lacions elèctri-
ques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Amb data d�11 de juliol de 1997 (BOIB núm. 93, de 26 de juliol de 1997),
el Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears va aprovar
el Decret 99/1997, d�11 de juliol, pel qual es regula el procediment administra-
tiu aplicable en la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que es va dictar amb la finalitat d�aclarir els pro-
blemes que l�entramat legislatiu aplicable en aquesta matèria provocava a l�ho-
ra d�executar-se, la qual cosa es traduïa en llargs períodes de tramitació, gene-
ralment desproporcionats davant el tipus d�instal·lació, i amb la producció de
retards injustificats.

La necessitat d�adaptar aquest Decret als canvis normatius produïts �apro-
vació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i del Reial
decret 1955/2000, d�1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de trans-
port, distribució, comercialització, subministrament i procediments d�autoritza-
ció d�instal·lacions d�energia elèctrica-, així com la necessitat d�aprofundir en el
procés de liberalització industrial en la tramitació d�alguns procediments enca-
ra sotmesos a l�autorització administrativa prèvia, i la necessitat d�articular un
sistema d�inspecció que permeti constatar el compliment de les prescripcions
tècniques i de seguretat exigides en la reglamentació vigent, aconsellen dur a
terme aquesta modificació.

Per tot això, d�acord amb el Consell Consultiu, a proposta el conseller
d�Economia, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de dia 11 d�abril de 2003,

DECRET

Article 1
Modificació de l�articulat del Decret 99/1997, d�11 de juliol, pel qual es

regula el procediment administratiu aplicable en la tramitació de les
instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Els articles del Decret 99/1997, d�11 de juliol, pel qual es regula el pro-
cediment administratiu aplicable en la tramitació de les instal·lacions elèctriques
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que a continuació s�esmenten,

queden redactats de la manera següent:

1. �Article 5
La instal·lació, l�ampliació o la reforma de les instal·lacions privades no

requereixen cap autorització administrativa prèvia, i s�han de regir per la nor-
mativa que sigui d�aplicació en matèria de liberalització industrial.�

2. �Article 6
Les instal·lacions de fins a 15 quilovolts són les de tensió igual o inferior

a 15 quilovolts, incloses les xarxes de baixa tensió, dirigides al servei d�electri-
citat, els titulars de les quals són empreses elèctriques.�

3. �Article 7 
Llevat de l�excepció que s�indica a l�article 8 d�aquest Decret, la implan-

tació, l�ampliació o la reforma de les instal·lacions indicades a l�article anterior
requereixen una autorització administrativa i han de seguir el procediment que
s�estableix a continuació:

1) Sol·licitud d�autorització
La persona titular de la instal·lació ha de presentar davant la Direcció

General d�Indústria del Govern de les Illes Balears, abans d�iniciar les obres,
una instància mitjançant la qual ha de sol·licitar l�autorització administrativa de
la instal·lació, en la qual s�ha d�adjuntar la documentació següent:

a) El projecte de la instal·lació segons la reglamentació tècnica aplicable.
El projecte ha de contenir l�afirmació inequívoca del fet que la instal·lació

s�ajusta a la reglamentació vigent que li és d�aplicació.
b) La relació d�organismes i/o corporacions oficials i empreses públiques

que posseeixin la titularitat dels béns de domini públic (carreteres, línies de tele-
comunicació, ferrocarrils, torrents, etc.) afectats per la instal·lació, amb la des-
cripció d�aquests béns i drets.

c) Els documents que acreditin, fefaentment, l�obtenció de permisos, lli-
cències o autoritzacions atorgats per organismes, corporacions oficials o empre-
ses públiques en concordança amb el paràgraf anterior. En cas que els docu-
ments indicats contenguin condicionats, la persona titular n�ha de fer constar
l�acceptació expressa. 

2) Autorització administrativa
La Direcció General d�Indústria ha de resoldre la sol·licitud d�autorització

administrativa en el termini màxim d�un mes comptador des de la presentació
de la sol·licitud o des del darrer dels aclariments que s�hagi sol·licitat.

3) Execució de les instal·lacions i posada en funcionament
Acabades les obres i fetes les proves i els assaigs indicats a la

Reglamentació tècnica aplicable, la persona titular ha de presentar davant la
Direcció General d�Indústria el certificat de direcció i final de la instal·lació
subscrit pel tècnic competent director de l�obra, segons el model indicat a l�an-
nex d�aquest Decret.

Les obres s�han de realitzar d�acord amb el projecte presentat. 
La Direcció General d�Indústria, una vegada que hagi examinat la docu-

mentació presentada, ha de resoldre l�autorització de funcionament de la ins-
tal·lació.

4) Termini de validesa i pròrrogues
Aquestes instal·lacions s�han d�executar i s�han d�acabar totalment en el

termini que s�indiqui a l�autorització administrativa o, si de cas hi manca, en el
termini de dos anys. Si transcorreguts aquests terminis i les pròrrogues que s�ha-
gin pogut concedir, d�acord amb l�article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, la persona titular no acredita l�acabament de la instal·lació mit-
jançant la presentació del certificat de direcció i final de la instal·lació corres-
ponent, l�Administració ha de caducar l�autorització segons el que disposa l�ar-
ticle 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.�

4. �Article 8
Les xarxes de distribució amb tensions iguals o inferiors a 1 quilovolt no

requereixen cap autorització administrativa. En aquests casos, la presentació
dels projectes a què fa referència l�article 7.1.a s�ha de substituir per la presen-
tació, durant la primera quinzena dels mesos de gener i juny de cada any, d�una
relació detallada i numerada de cada una de les instal·lacions implantades,
ampliades o reformades durant el semestre anterior, acompanyada del correspo-
nent certificat d�acabament d�obra, visat pel corresponent col·legi oficial, en el
qual consti el compliment de les condicions de seguretat establertes per la regla-
mentació vigent i l�adaptació al Pla director sectorial energètic de les Illes
Balears, la qual cosa s�ha d�haver realitzat amb l�obtenció prèvia dels permisos
i les llicències d�òrgans i entitats.

La Direcció General d�Indústria pot sol·licitar, per raons de seguretat o a
fi de dur a terme les inspeccions i els controls pertinents, a més del certificat d�o-
bra, que s�aportin els corresponents esquemes o plànols de situació.�
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5. �Article 10
La instal·lació, l�ampliació o la reforma de les instal·lacions de més de 15

quilovolts requereixen una autorització administrativa, la tramitació de la qual
s�ha de regir a través de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, de regulació del
sector elèctric, i del Reial decret 1955/2000, d�1 de desembre, que regula les
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procedi-
ments d�autorització d�instal·lacions d�energia elèctrica, amb les especialitats
següents:

a) El tràmit d�informació pública i la resolució d�autorització s�han de
publicar en el Butlletí Oficial de Illes Balears.

b) Per a la posada en funcionament, s�ha de seguir el procediment previst
en els punts 7.3 i 7.4 d�aquest Decret.�

6. �Article 12 
El procediment que s�ha de seguir per a l�autorització i la posada en ser-

vei dels expedients elèctrics amb expropiació és el previst a la Llei 54/1997, de
27 de novembre, de regulació del sector elèctric, i al Reial decret 1955/2000, d�1
de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d�autorització d�instal·lacions d�energia elèc-
trica.�

2. Al Decret 99/1997, d�11 de juliol, pel qual es regula el procediment
administratiu aplicable en la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, s�hi afegeixen els següents articles:

1. �CAPÍTOL VI
INSPECCIONS
Article 13
La Direcció General d�Indústria ha de disposar de totes les inspeccions

que consideri oportunes per comprovar el compliment de les prescripcions tèc-
niques i de seguretat exigides per la reglamentació vigent, així com pel que esta-
bleix aquest Decret, i ha d�ordenar, si escau, la correcció de les anomalies detec-
tades i la paralització de la instal·lació si es considera que hi ha perill greu
immediat.�

Article 14
D�acord amb el procediment i l�abast que la conselleria competent en

matèria d�indústria disposi, entitats autoritzades en els termes prevists per la
reglamentació vigent també poden realitzar les funcions d�inspecció i control.�

Article 2
Modificació de les disposicions de la part final del Decret 99/1997, d�11

de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable en la trami-
tació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

Queda derogada la disposició final tercera del Decret 99/1997, d�11 de
juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable en la tramitació
de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 3
Modificació de capítols del Decret 99/1997, d�11 de juliol, pel qual es

regula el procediment administratiu aplicable en la tramitació de les
instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Es modifiquen els capítols següents del Decret 99/1997, d�11 de juliol,
pel qual es regula el procediment administratiu aplicable en la tramitació de les
instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

1. Es modifica el contingut del capítol II, que passa a comprendre els arti-
cles 4 i 5 del Decret.

2. Es modifica el contingut del capítol III, que passa a comprendre els arti-
cles 6 al 8 del Decret.

Disposició addicional

Les instal·lacions a què fa referència el punt 1.4 de l�article 1 d�aquest
Decret que siguin anteriors a la seva entrada en vigor, poden acollir-se al que
estableix el mateix, sempre que es presenti la documentació adient en un termi-
ni de sis mesos comptadors a partir de l�entrada en vigor d�aquest Decret.

Disposició transitòria 

Els expedients que es trobin en tràmit en el moment de l�entrada en vigor
d�aquest Decret s�han de tramitar, fins a la seva resolució, conforme a la legis-
lació anterior.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 d�abril de 2003 

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d�Economia, 
Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas 

ANNEX

CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D�INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DE SERVEI PÚBLIC

Núm. d�expedient �����������������������
Nom i llinatges del titulat/ada ..������������������
Titulació, núm. de col·legiat/ada .�����������������

Dades de la instal·lació
Denominació�������������������������
Situació (carrer o paratge) �������������������
Terme/s municipal/s ���������������������
Titular���������������������������
Domicili ��������������������������
Projecte específic: autor/a �������������������
Data de presentació a la Direcció General d�Indústria ��������

Certificat
(Nom i llinatges) �������������������. Certific:
Que sota la meva direcció tècnica s�han efectuat i estan totalment acabades les
instal·lacions descrites a dalt, en les quals he comprovat que es compleixen les
disposicions de seguretat exigides per la reglamentació vigent que és d�aplicació
en aquestes instal·lacions i l�adaptació al Pla director sectorial energètic de les
Illes Balears.
Que s�han fet amb resultat satisfactori les proves que s�esmenten al dors.
Que en l�execució de la instal·lació s�hi han observat els condicionats imposats
pels organismes oficials que s�esmenten a continuació:
�������������

Que la instal·lació s�ajusta al projecte presentat davant la Direcció General
d�Indústria, llevat de les variacions següents: ������������.
�..����������������.

(Visat del Col·legi Oficial)                                                  (Data i signatura)

Al dors:

Característiques de la instal·lació (per a instal·lacions d�alta tensió)

Línia elèctrica
Tipus (aèria, soterrada o mixta) �����������������
Origen  ������������..� Final ����������
Tensió (en quilovolts) .������. Llargària (en metres) ������
Secció dels conductors ���������������������
Material dels suports ���������������������

Centre de transformació
Tipus����������������������������
Transformadors: núm. ����������� potència ������
Relació de transformació ��������������������

Proves
S�han fet amb resultat favorable les proves que a continuació s�esmenten:
1. Circuits de terra establerts ������������������
2. Resistències de terra de cadascun �����./�����./�����
3.Resistències d�aïllament �������������������
4. Tensió màxima de pas: interior �������� exterior �����
5.Tensió màxima de contacte ������������������
6.Altres proves:���������������� �������
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Característiques de la instal·lació (per a xarxes de distribució de baixa ten-
sió)
Tipus (aèria, soterrada o mixta) �����������������
Nom del centre de transformació d�origen �������������
Tensió (en volts) ..�������� Llargària (en metres) ������
Secció o seccions dels conductors ������ Nre. de línies ����

Proves
S�han fet amb resultat favorable les proves que a continuació s�esmenten:
1. Valor de la resistència del neutre ���������������
2. Valor de la resistència d�aïllament ���������������

� o �

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 7761

Decret 37/2003, de dia 11 d�abril , pel qual es regulen els reinte-
graments de despeses per desplaçaments en transport no concer-
tat, i les compensacions per estades fora de la localitat de resi-
dència dels usuaris del Servei Balear de Salut, per raó d�assis-
tència sanitària .

Una vegada que s�ha produït el traspàs de funcions i de serveis de
l�Institut Nacional de la Salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
virtut del Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, es fa necessari regular,
dins de l�àmbit d�aquesta, el règim dels reintegraments de despeses suportades
pels usuaris del Servei Balear de Salut pels seus desplaçaments a centres, ser-
veis o establiments radicats fora de la seva localitat de residència, quan siguin
realitzats per mitjans aliens al propi Servei, i si n�és el cas, el règim de com-
pensació per despeses d�estades.

Per altra part, aquesta necessitat es veu agreujada  pel fet que la regulació
existent al respecte es redueix a circulars de l�Institut Nacional de la Salut, en
concret: la circular 6/1981 (20-4) sobre assistència a la població protegida en
centres de província distinta a la d�origen i abonament de les despeses de des-
plaçaments i dietes d�estada; la  7/1983 (16-5) sobre mesures de contenció de la
despesa per desplaçaments, la 5/1986 (24-6) sobre transport de malalts i la cir-
cular 5/1997, d�11 d�abril, sobre ajudes per desplaçament i dietes d�estada als
beneficiaris assistits en una província distinta de la d�origen.

Aquestes circulars no responen a la realitat actual referint-se a la quantia
que fixa per estada, ni s�adapten a l�estructura del Servei Balear de Salut, per la
qual cosa s�imposa la regulació dels citats reintegraments i compensacions.

Per tot això,  a proposta de la consellera de Salut i Consum, d�acord amb
el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern, a la sessió de
dia 11 d�abril de 2003,

DECRET

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

El present Decret té per objecte la regulació dels reintegraments de des-
peses suportades pels beneficiaris de l�assistència sanitària de la Seguretat
Social, que siguin usuaris del Servei Balear de Salut, per desplaçaments en
transports no concertats i per raó d�assistència  sanitària a centres, serveis o esta-
bliments radicats fora de la seva localitat de residència, quan són realitzats per
mitjans aliens al propi Servei, i de les compensacions per les despeses de les
corresponents estades.

Article 2
Definicions

Als efectes d�aquest Decret s�estableixen les següents  definicions:

1. Transport no concertat: és el realitzat per mitjans aliens al Servei Balear
de Salut en els desplaçaments dels seus usuaris als centres, serveis o establi-
ments en què rebin  assistència sanitària.

El transport no concertat pot ser:

a) Sanitari: el realitzat en vehicles especialment condicionats per al trans-
port de malalts, anomenats, genèricament, ambulàncies.

b) No sanitari: el realitzat en mitjans ordinaris de transport de viatgers, ja
siguin públics o privats, no condicionats especialment per al trasllat de malalts.

2. Estada: permanència en un lloc distint al de l�àrea sanitària de residèn-
cia de l�usuari i, en el seu cas, de l�acompanyant autoritzat, per raó de la presta-
ció de l�assistència sanitària.

CAPÍTOL II
REINTEGRAMENTS PER DESPLAÇAMENTS

Article 3
Desplaçaments en transport no concertat sanitari

El Servei Balear de Salut ha de reintegrar les despeses de desplaçaments
dels seus usuaris, en transport no concertat sanitari, des de l�aeroport o port de
destinació fins al centre hospitalari receptor, radicat en el territori espanyol i fora
de l�àrea de salut en què estigui ubicada la seva localitat de residència, quan hi
concorrin els requisits següents:

- Que l�estat clínic del pacient no possibiliti el seu trasllat amb un mitjà de
transport no sanitari.

- Que s�hagi emès dictamen favorable al desplaçament per part del facul-
tatiu del Servei Balear de Salut que atengui el pacient.

- Que s�hagi autoritzat per l�òrgan competent del Servei Balear de Salut.

Article 4
Desplaçaments en transport no concertat i no sanitari

1. El Servei Balear de Salut ha de reintegrar les despeses per desplaça-
ments en transport no concertat i no sanitari, dels seus usuaris i, si n�és el cas,
dels seus acompanyants, fins a centres, serveis o establiments radicats en el
territori espanyol i fora de l�àrea de salut en la qual se ubiqui la localitat de resi-
dència de l�usuari, quan hi concorrin els requisits següents:

- Que el desplaçament es realitzi de conformitat amb el dictamen del
facultatiu del Servei Balear de Salut que atengui el pacient.

- Que s�hagi autoritzat per l�òrgan competent del Servei Balear de Salut.

2. S�entenen compresos dins de les despeses per trasllat els següents:

- Bitllets de classe turista, d�avió o de vaixell, utilitzats pel pacient i l�a-
companyant  en el trajecte. S�ha de reintegrar únicament l�import del bitllet que
resulti de restar-ne la subvenció o mitjà de compensació legalment establert al
transport.

- Transport del pacient i del seu acompanyant des de l�aeroport o port de
destinació fins al centre, l�establiment o el servei receptor. La determinació d�a-
questa despesa, sense perjudici de la seva justificació, vendrà condicionada per
criteris d�economicitat i d�adequació a l�estat clínic del pacient. 

3. Només als efectes de la matèria regulada en el present Decret, l�illa de
Formentera té  la consideració d�Àrea de Salut diferenciada d�Eivissa.

Article 5
Quantia dels reintegraments

1. La quantia dels reintegraments ascendeix a l�import de les despeses que
en cada supòsit s�assenyalen.

2. S�hi inclouran les despeses corresponents a l�acompanyant en els supò-
sits en què així es determini, sempre i quan aquest hagi estat autoritzat pel facul-
tatiu corresponent i per l�òrgan competent del Servei Balear de Salut i el pacient
sigui menor de 18 anys, o que per la seva situació clínica sigui imprescindible
l�ajuda d�una altra persona durant el desplaçament.

CAPÍTOL III
COMPENSACIONS PER ESTADA

Article 6
Supòsits

1. El Servei Balear de Salut abonarà les compensacions per estada dels
seus usuaris i, si n�és el cas, d�acompanyants en desplaçaments per rebre assis-
tència sanitària fora de l�àrea de Salut en què s�ubiqui la localitat de residència
de l�usuari, sempre que el desplaçament es realitzi previ informe favorable del
facultatiu que atén el pacient.

2. En cas d�hospitalització, no procedeix l�abonament de la compensació
per estada del pacient.

3. S�hi inclouen les despeses per estada corresponents a l�acompanyant en
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