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Exp.:2018/40018
Document: proposta i resolució expedient
Emissor: RI/FA, AQ

Informe proposta i resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per
dur a terme l'exigència establerta a la Disposició transitòria tercera del Reial

decret 51312017, de22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal.lacions de protecció contra incendis

Antecedents
1. El Reial decret 51312017, de22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament

d'instal.lacions de protecció contra incendis (BOE 139 de 12 dejuny de 2017)

va entrar en vigor sis mesos després del dia següent de la seva publicació, i

derogà el Reial decret 194211993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el

Reglament d'instal'lacions de protecció contra incendis, que fins aquest
moment regulava la matèria.

2. A la Disposició transitòria tercera, el Reial decret 51312017 atorga un termini
d'un any perquè aquelles empreses instal.ladores i mantenidores existents a

la seva entrada en vigor s'hi adaptin.
3. El dia 13 de desembre de 2018 finalitzà el termini establert a la Disposició

transitòria tercera per dur a terme l'adaptació esmentada.

Cons i d eracions j u ríd i q ues
1. El Reial decret 51312017, de22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament

d'instal.lacions de protecció contra incendis (BOE 139 de 12 dejuny de 2017)

va entrar en vigor sis meses després del dia de la seva publicació i derogà el

Reial decret194211993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament

d'instal'lacions de protecció contra incendis, que fins el moment regulava la

matèria.
2. A la Disposició transitòr¡a tercera, el Reial decret 51312017 indica el segÜent:

"Disposició transitòria tercera.
Aplicació d'aquest Reglament a empreses instal'ladores i mantenidores ja

autoritzades.
Les empreses instal'ladores i mantenidores que exercien la seva activitat de

conformitat amb les condicions i els requisits exigits pel Reial decret 194211993, de 5

de novembre, i l'Ordre del Ministerid'Indústria i Energia de 16 d'abril de 1998,
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disposen d'un termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor del present
Reglament per a la seva adaptació al que disposa aquest Reglament."

3. Els articles 11.1 i16,1 de la Guia tècnica d'aplicació del reglament
d'instal.lacions de protecció contra incendis segons el Reial decret 51312017,

de22 de maig, aprovada pel Ministeri d'Economia, Industria i competitivitat
(Revisió: 2, data; febrer 2018) indiquen el següent:

"Article 11:

t...1

Les empreses [instal.ladores] ja existents abans de I'entrada en vigor dlaquest
reglament han d'adaptar la seva declaració responsable segons procedeixi a la

comunitat autònoma on la van presentar per primera vegada. Perfer això, hauran de

seguir les instruccions que els proporcioni la comunitat autònoma (Veure disposició

transitòria tercera)"
"Article 16

t...1

Les empreses [mantenidores] ja existents abans de I'entrada en vigor d'aquest
reglament han d'adaptar la seva declaració responsable segons procedeixi a la

comunitat autònoma on la van presentar per primera vegada. Perfer això, hauran de

seguir les instruccions que els proporcioni la comunitat autònoma (Veure disposició

transitòria tercera)"

4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, juntament amb la resta de les

comunitats autònomes del territori nacional, varen acordar en la reunió del
Grup de Treball de la Unitat de Mercat de la Conferència Sectorial d'lndústria y
PYME de dia 15 de febrer de 2018 que I'exigència establerta a la Disposició

transitòria tercera s'havia de dur a terme mitjançant la presentació davant
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma d'una nova Declarac¡ó

Responsable en la qual s'indiqués l'adaptació de l'empresa al nou Reglament
d'instal.lacions contra incendis.

5. Atès això, aquelles empreses de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que han presentat la Declaració Responsable de adaptació al nou Reglament

de contra incendis davant la Direcció General de Política Industrial abans del
13 de desembre de 2018, poden continuar exercint I'activitat de contra
incendis en base al Reial decret 51312017, de22 de maig.

6. Per la mateixa raó, aquelles empreses de la Comunitat Autònoma de les llles
Balears que no han presentat la Declaració Responsable de adaptació al nou

Reglament de contra incendis davant la Direcció General de Política Industrial
abans del 13 de desembre de 2018, no poden continuar exercint l'activitat de
contra incendis en base al Reial decret 194211993, de 5 de novembre, però
tampoc en base al Reial decret 51312017, de22 de maig.

7. Les empreses que vulguin continuar amb la seva activitat en base al Reial

decret 51312017 hauran de presentar una nova Declaració Responsable davant
les oficines de la Direcció General de Política Industrial abans de l'inici de les

seves actuacions.
8. Quant al procediment per a la tramitació de I'expedient, són aplicables, amb

caràcter general, la Llei 312003, de26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les llles Balears i la Llei 39/2015,
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d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

9. És competent per resoldre el present procediment el conseller de Treball,

Comerç i Indústria d'acord amb el que preveuen l'art. 30 de la Llei orgànica
1 12007, de reforma de I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, així com el

Decret 612017,de7 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es

determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de

I'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Decret

2412015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, mitjançant el qual

s'estableixen les competències i la estructura orgànica bàsica de les

conselleries de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;

el Decret 1512017, de 30 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual

es modifica el Decret 2412015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes

Balears, mitjançant el qual s'estableixen les competències i la estructura
orgànica bàsica de les conselleries de la Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Resolució del conseller de Treball, Comerç i

Indústria de 13 de juliol de 201 5 de delegació de competències i de suplència

dels òrgans directius de la Conselleria.

Conclusió i proposta de resolució

Per tot l'anterior, es proposa:

Declarar la incapacitat per a continuar exercint l'activitat d'instal'ladora i/o
mantenidora d'instal.lacions contra incendis segons el Reial decret 194211993, de

5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal'lacions de protecció

contra incendis, de les empreses de la comunitat Autònoma de les Illes Balears

que no han presentat abans del 13 de desembre de 2018 la Declaració

Responsable d'adaptació exigida al nou Reial decreT51312017, sense perjudici que

puguin presentar una nova Declaració Responsable en qualsevol moment per

continuar la seva activitat en base al Reial decret 51312017, de 22 de maig.

Palma, 13 de d mbre de 2018

La cap de la Vist i plauió III

An bel Quintana Carrillo
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Vista la proposta de resolució formulada, i en virtut de la facultat que tinc
atribuTda, dict la següent

Resolució

Declarar la incapacitat per a continuar exercint l'activitat d'instal'lad ora ilo
mantenidora d'instal.lacions contra incendis segons el Reial decret 194211993, de

5 de novembre, de les empreses de la comunitat Autònoma de les Illes Balears

que no han presentat abans del 13 de desembre de 2018 la Declaració

Responsable d'adaptació exigida al nou Reial decret51312017, sense perjudici que

puguin presentar una nova Declaració Responsable en qualsevol moment per

continuar la seva activitat en base al Reial decret 51312017, de 22 de maig.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Treball, Comerç i

Indústria en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la
notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i I'article 57 de

la Llei 312003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que

es consideri oportú en defensa del seus drets.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior deJustícia de les Illes

Balears en eltermini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la
notificació de la Resolució, d'acord amb I'article 46 de la Llei 2911998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma re 018

director gen eral d ica Industrial

Manuel Porras
Por delegació del
(BorB 1os/201s)

de Treball, Comerç i Indústria

Carrer del Bastió d'en Sanoguera, 2 07002 Palma
Tel.971 784 99s Fax971 784 569

industria@dg¡ndust.caib.es
http://¡ndustria.caib.es 4

sebastiano
Resaltado


