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La sessió constitutiva de la Comissió tindrà lloc en el termini màxim d’un
mes comptador des de la data de l’entrada en vigor d’aquesta norma, per la qual
cosa les entitats que l’integren hauran de trametre les seves propostes a la
Conselleria de Presidència en un termini no superior a dues setmanes des de
l’esmentada entrada en vigor d’aquest Decret.
Disposició final primera

Balears (BOIB núm. 174, de 22 de novembre de 2007).
Disposició final
Aquest Decret es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
aquest darrer.

Es faculta el conseller de Presidència per dictar les disposicions que siguin
necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 21 de desembre d 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—

Palma, 21 de desembre de 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 24621
Decret 145/2007, de 21 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2008 a l’efecte del còmput de terminis administratius
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix a l’article 48.7
que les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixaran, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis, i en el qual es comprendran els dies inhàbils de les entitats que integren l’Administració local a l’àmbit territorial corresponent.
El Reial decret 98/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de treball –execució de la legislació laboral– i el Decret 31/1996, de
7 de març, d’assumpció i distribució d’aquests serveis i funcions, atribueixen a
la Comunitat Autònoma la competència en matèria de determinació del calendari laboral oficial en el seu àmbit territorial.
De conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel
qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en relació amb el Reial decret 2001/1983, de 23 de juliol, modificat pel
Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre, el Consell de Govern aprovà en la
sessió de 3 d’agost de 2007 el calendari de festes per a l’any 2008 en l’àmbit de
les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 11-08-2007).
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 21 de desembre 2007,
DECRET
Article únic
Es fixa el calendari de dies inhàbils a l’efecte de còmputs de terminis
administratius que regirà durant tot l’any 2008 a la comunitat autònoma de les
Illes Balears en els termes següents:
1. Seran dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a més dels diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional
i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:
1 de gener
1 de març
20 de març
21 de març
24 de març
1 de maig
15 d’agost
13 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre

Cap d’any
Dia de les Illes Balears
Dijous Sant
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua
Festa del Treball
Assumpció de Maria
Dilluns següent al 12 d’octubre, Festa Nacional
Tots Sants
Dia de la Constitució
Immaculada Concepció
Nadal
Segona Festa de Nadal

2. A més, seran dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies
de les seves respectives festes locals que figuren a l’annex de la Resolució del
conseller de Treball i Formació de 15 de novembre de 2007 per la qual es fa
públic el calendari laboral general i local per a l’any 2008 a l’àmbit de les Illes
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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 24625
Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la posada en servei de les instal·lacions per a subministrament d’aigua
en els edificis
El Reial decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi tècnic de l’edificació, regula les instal·lacions de subministrament d’aigua i deroga l’Ordre
del ministre d’Indústria de 9 de desembre de 1975 per la qual s’aprovaren les
Normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. No
obstant això, el Codi tècnic de l’edificació no estableix el procediment per a la
posada en servei de les instal·lacions d’aigua i tampoc no regula els professionals ni les empreses instal·ladores que poden fer les instal·lacions, si bé indica
que l’empresa instal·ladora està obligada a efectuar les proves de resistència
mecànica i estanquitat a les instal·lacions.
D’altra banda, el Decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d’aigua, també deroga les Normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua i estableix la
necessitat de lliurar a la persona abonada un butlletí d’instal·lació per contractar
el subministrament d’aigua.
El Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l’obtenció de determinades acreditacions professionals, i l’autorització i acreditació d’entitats de formació per impartir cursos d’instal·ladors i
mantenidors, estableix els requisits i el procediment administratiu per a l’obtenció del carnet d’instal·lador de fontaneria.
Per altra banda, algunes companyies subministradores d’aigua disposen
de normes particulars aprovades per la Direcció General d’Indústria dins l’àmbit de les Normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament
d’aigua, i és convenient que s’adaptin al nou Codi tècnic de l’edificació.
Per tot això, és necessari regular la posada en servei de les instal·lacions
d’aigua i l’àmbit d’actuació de les empreses instal·ladores, a fi de determinar la
competència i la responsabilitat per executar-les.
D’acord amb el que fixa l’article 30.34 de l’Estatut d’autonomia, segons
la nova redacció establerta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears té competència exclusiva en matèria d’indústria, sens 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, hidrocarburs o energia nuclear. L’exercici de la competència s’ha de
realitzar d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, a
proposta de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de 21 de desembre de 2007,
DECRET
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular la posada en servei de les
instal·lacions per al subministrament d’aigua (en endavant, instal·lacions de fontaneria) i regular l’àmbit d’actuació de les empreses instal·ladores.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquest Decret s’ha d’aplicar a totes les instal·lacions de fontaneria en els
edificis de nova planta, a les ampliacions, les modificacions, les reformes o les
rehabilitacions de les instal·lacions en edificis existents quan s’ampliï el nombre
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o la capacitat dels aparells receptors existents a la instal·lació, com també a les
instal·lacions de caràcter provisional per a les obres, sempre que es realitzin dins
el territori de les Illes Balears.
CAPÍTOL II
Instal·lacions
Article 3
Tipus d’instal·lació als efectes de tramitació
A l’efecte de la tramitació prevista en aquest Decret, s’entén per
instal·lació de fontaneria la instal·lació d’aigua freda i la instal·lació de distribució d’aigua calenta. Es distingeixen els dos tipus d’instal·lacions següents:
tipus A i tipus B.
1. Per instal·lacions de tipus A s’entenen les instal·lacions d’aigua que
estiguin integrades en un edifici de nova planta o en un edifici sotmès a una
rehabilitació integral, i que tenguin més d’un comptador divisionari.
2. Per instal·lacions de tipus B s’entenen totes les no incloses en les instal·lacions de tipus A.
Article 4
Projecte tècnic de les instal·lacions
Les instal·lacions que es trobin dins l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de
l’edificació requereixen un projecte tècnic per executar-se, les condicions del
qual vénen definides en l’article 6 del Codi tècnic esmentat, a més de les que hi
puguin ser d’aplicació del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
Article 5
Execució de les instal·lacions
1. Les instal·lacions objecte d’aquest Decret han de complir les prescripcions del Codi tècnic de l’edificació i les que estableix el Reial decret 140/2003,
i han de ser coordinades i/o executades per un instal·lador o una instal·ladora
autoritzats de fontaneria, que ha d’actuar dins l’àmbit d’una empresa instal·ladora autoritzada.
2. Una vegada acabades les instal·lacions i realitzades les proves reglamentàries amb resultat satisfactori, i en presència del director o directora de la
instal·lació, quan sigui preceptiva la realització d’un projecte, s’ha de fer la
recepció provisional de la instal·lació, per la qual cosa se n’ha de donar per finalitzat el muntatge.
3. Per a la recepció provisional, el director o directora de la instal·lació, en
el cas que n’hi hagi, i l’instal·lador o la instal·ladora autoritzats de l’empresa instal·ladora han de subscriure el certificat de la instal·lació (butlletí de la
instal·lació). Aquest certificat, a més, ha de complir el que estableix el Decret
55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i
estalviadora d’aigua.
4. Una vegada transcorregut el termini de garantia, que ha de ser com a
mínim de dotze mesos, la recepció provisional es transforma en definitiva, tret
que la persona titular hagi cursat alguna reclamació abans de finalitzar el període de garantia.
Si dins el període de garantia es produeixen avaries o defectes de funcionament, l’empresa instal·ladora els ha de corregir gratuïtament, tret que les avaries s’hagin produït per falta de manteniment o ús incorrecte de la instal·lació.
Article 6
Posada en servei de les instal·lacions
Per a la posada en servei de les instal·lacions objecte d’aquest Decret, s’ha
de seguir el procediment que a continuació s’indica:
a) Per a la posada en servei de les instal·lacions de tipus A, aquestes s’han
d’inscriure a la Direcció General d’Indústria, per a la qual cosa l’empresa instal·ladora ha de tramitar la documentació necessària, que ha d’incloure el certificat indicat en l’article 5.
b) Per a la posada en servei de les instal·lacions de tipus B, no és necessari que s’inscriguin a la Direcció General d’Indústria, sinó que la posada en
servei s’ha de tramitar directament davant la companyia subministradora.
c) La Direcció General d’Indústria ha de normalitzar la documentació
necessària per tramitar la posada en servei de les instal·lacions, així com els certificats corresponents (certificat de l’instal·lador o instal·ladora i certificat de
final d’obra, si escau).
Article 7
Subministrament d’aigua
Les empreses subministradores d’aigua, per donar subministrament a la
instal·lació, han d’exigir la posada en servei de la Direcció General d’Indústria
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per a les instal·lacions de tipus A, i el butlletí de la instal·lació indicat en l’article 5 per a les instal·lacions de tipus B.
Anualment, la companyia subministradora ha de trametre a la Direcció
General d’Indústria una relació de les instal·lacions de tipus B que s’hagin posat
en servei, en la qual ha d’indicar el nom de la persona titular, l’emplaçament de
la instal·lació, l’empresa instal·ladora i el número de comptador.
Article 8
Normes particulars de les empreses subministradores
Les empreses subministradores d’aigua poden exigir, per a la connexió de
les instal·lacions a la xarxa de distribució, que les instal·lacions de subministrament d’aigua en els edificis s’hagin fet conforme a les normes particulars que,
a aquests efectes, s’estableixin.
La Direcció General d’Indústria, amb un informe de la Conselleria de
Salut i Consum, ha d’aprovar aquestes normes particulars.
Article 9
Inspecció de les instal·lacions
1. La Direcció General d’Indústria i, també, la Direcció General de Salut
Pública poden fer les inspeccions que considerin necessàries a fi de comprovar
el compliment del que estableix el Codi tècnic de l’edificació i el Reial decret
140/2003, respectivament, referent a les instal·lacions de fontaneria.
2. Respecte al compliment del que estableix el Codi tècnic de l’edificació,
les instal·lacions poden ser revisades pel personal facultatiu de la Direcció
General d’Indústria, o per organismes de control autoritzats, quan aquella jutgi
oportuna o necessària una inspecció, per pròpia iniciativa, disposició governativa, denúncia de tercers o qualsevol altra circumstància.
3. Respecte al que estableix el Reial decret 140/2003, les instal·lacions
poden ser revisades pel personal de la Direcció General de Salut Pública, quan
aquesta jutgi oportuna o necessària una inspecció, per pròpia iniciativa, disposició governativa, denúncia de tercers o qualsevol altra circumstància.
4. Les persones titulars o responsables de les instal·lacions objecte d’aquest Decret estan obligades a permetre i a facilitar el lliure accés a les
instal·lacions al personal tècnic de la Direcció General d’Indústria i de la
Direcció General de Salut Pública, o dels organismes de control autoritzats.
CAPÍTOL III
Acreditacions professionals i empreses instal·ladores
Article 10
Empreses i instal·ladors o instal·ladores autoritzats de fontaneria
1. Es considera instal·lador o instal·ladora autoritzats de fontaneria tota
persona física que, d’acord amb el que estableix el Decret 4/2006, de 27 de
gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l’obtenció de determinades acreditacions professionals, hagi obtingut l’acreditació professional
corresponent.
2. Es considera empresa instal·ladora autoritzada de fontaneria la legalment establerta que inclogui en el seu objecte social les activitats de muntatge
d’instal·lacions de fontaneria i que, complint els requisits mínims establerts en
aquest article, es trobi inscrita en el Registre d’Empresa Instal·ladora de
Fontaneria.
Els requisits mínims per obtenir el certificat d’empresa instal·ladora autoritzada són els següents:
a) Disposar a la seva plantilla, a temps complet, d’un instal·lador o d’una
instal·ladora autoritzats de fontaneria.
b) Tenir coberta la responsabilitat civil mitjançant la pòlissa d’assegurança corresponent per danys a tercers, per una quantia mínima de 180.000 euros.
Aquesta quantitat s’ha d’actualitzar anualment conforme a la variació de l’índex
de preus de consum (IPC).
c) Tenir l’empresa degudament inscrita en el Registre Industrial com a
empresa instal·ladora de fontaneria.
d) Disposar de les eines i dels equips per realitzar els treballs corresponents a aquesta activitat i, en qualsevol cas, disposar d’un equip per fer la prova
d’estanquitat i pressió.
Article 11
Sol·licitud d’autorització d’empresa instal·ladora de fontaneria
Les empreses que, complint els requisits mínims indicats en l’article 10,
vulguin obtenir el certificat d’empresa instal·ladora autoritzada de fontaneria,
l’han de sol·licitar a la Direcció General d’Indústria. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la següent documentació:
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a) La que acrediti la personalitat jurídica o física de l’empresa.
Quan l’empresa sigui una persona jurídica, s’ha de presentar una còpia de
l’escriptura actualitzada de constitució, degudament inscrita en el Registre
Mercantil.
Quan es tracti d’empresaris autònoms o empresàries autònomes, s’ha de
presentar una fotocòpia del DNI o un document identificatiu equivalent en
vigor.
b) Original o còpia compulsada de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
c) Relació de personal en plantilla, que l’empresa ha d’acreditar mitjançant una còpia del darrer TC-2. Els empresaris autònoms o les empresàries autònomes han de presentar un justificant d’afiliació a la Seguretat Social.
d) Relació d’operaris que disposin del certificat d’instal·lador o
d’instal·ladora autoritzats de fontaneria. Com a mínim, han de disposar d’un instal·lador o d’una instal·ladora autoritzats en plantilla a temps complet.
e) Còpia d’una pòlissa o justificant d’haver subscrit la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
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Disposició final primera
1. Es faculta la consellera de Comerç, Indústria i Energia per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret i el Codi tècnic de l’edificació. Aquestes disposicions poden tenir caràcter tècnic o administratiu.
2. La documentació normalitzada a què fa referència l’article 6 d’aquest
Decret ha de ser aprovada, mitjançant una resolució, pel director general
d’Indústria.
Disposició final segona
Aquest Decret ha d’entrar en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de desembre de 2007

Article 12
Registre d’Empreses Instal·ladores Autoritzades de Fontaneria
1. D’acord amb l’article 21 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria,
es crea, com a annex al Registre Industrial, el Registre d’Empreses Instal·ladores Autoritzades de Fontaneria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
el qual queda adscrit a la Direcció General d’Indústria, i ha d’estar integrat per
totes les empreses que hagin obtingut d’aquella el certificat d’empresa
instal·ladora autoritzada de fontaneria.
2. Aquest Registre constitueix una informació bàsica de les activitats
empresarials dins l’àmbit estatal, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les
instal·lacions executades, protegir els drets de les persones usuàries i/o titulars
d’aquestes instal·lacions i, al mateix temps, ser un mecanisme de transparència
en el mercat, atesa la mobilitat d’aquestes empreses dins el territori estatal.
Article 13
Renovació i actualització de l’autorització d’empresa instal·ladora
Les empreses instal·ladores autoritzades en fontaneria han de comunicar a
la Direcció General d’Indústria qualsevol variació de les dades que figurin en
l’expedient de la seva autorització.

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 24618
Decret 148/2007, de 21 de desembre, de nomenament de la Sra.
Núria García Canals del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears.

Les empreses subministradores d’aigua que, a l’entrada en vigor del Reial
decret 314/2006, de 17 de març, tenguin normes particulars aprovades, les han
d’adaptar al que estableix el Codi tècnic de l’edificació i el Reial decret
140/2003, en el termini de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquest
Decret.

L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32 ext., d’1
de març), disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social.
L’article 12.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre) disposa que el secretari general d’aquest òrgan serà nomenat i separat del càrrec
lliurement pel Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers amb competències en matèria econòmica i de treball.
Per això, a proposta dels consellers d’Economia, Hisenda i Innovació i de
Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de
dia 21 de desembre de 2007

En tot cas, queden anul·lades les disposicions de les normes particulars,
aprovades i no adaptades, que contradiguin el Codi tècnic de l’edificació.

DECRET

Les empreses instal·ladores, sense perjudici del que indica el paràgraf
anterior, han de renovar la seva autorització cada cinc anys, segons el procediment regulat en l’article 11.
Disposició transitòria primera

Disposició transitòria segona

Article únic

Es limita a un període màxim de cinc anys la possibilitat de renovar els
antics certificats d’instal·lacions interiors d’aigua (CIIA) per exercir l’activitat
en l’àmbit exclusiu de les Illes Balears, establerta en la disposició transitòria
segona del Decret 4/2006.

Nomenar la Sra. Núria García Canals secretària general del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.

Al llarg d’aquest període, les persones titulars del CIIA poden validar
aquests certificats d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquest Decret.

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per complir el requisit indicat en l’article 11.d i obtenir la validació com
a instal·lador o instal·ladora autoritzats de fontaneria, les persones interessades
han d’aportar i acreditar els requisits següents:

Palma, 21 de desembre de 2007

a) Vida laboral, d’un mínim de dos anys, a una empresa instal·ladora de
fontaneria.
b) Certificat d’aprofitament d’un curs, de vint hores de durada, sobre els
continguts de l’HS 4 Subministrament d’aigua, del Codi tècnic de l’edificació.
Disposició derogatòria única
Queda derogat l’article 4 del Decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d’aigua.

Disposició final

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.
Hble. Sr. Carles Manera Erbina,

—o—

