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DEPARTAMENT
DE TREBALL, INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME
Amparo Arroyo Fernández; Maria Jesús Leal
Bazán; Maria Teresa Marrón Moya. Valoració
de la incidència i prevalença de les drogues de
disseny al medi judicial: aspectes forenses i repercussió als àmbits civil i penal. 2.100 euros.
Àngel Cuquerella Fuentes; Mercè Subirana
Domènech. Avaluació del maltractament als
animals i la violència domèstica mitjançant els
qüestionaris RACA i BOAT en població medicoforense amb diagnòstic de psicopatia-trastorn antisocial de la personalitat. 1.500 euros.
Àngel Cuquerella Fuentes; Lluís Maria Planchat Teruel; Mercè Subirana Domènech. Aportació de l’estudi antropològic forense de l’òrbita
en la identificació de restes òssies de desapareguts. 2.100 euros.
Jordi Burcet Solé; Salvador Miquel Estrada.
Disseny curricular del desenvolupament de la
competència social en la mesura de realització
de tasques socioeducatives de la Llei orgànica
5/2000. 2.100 euros.
Francisco Javier Roca Tutusaus; Germán
Caixal López. Anàlisi dels factors estàtics de reincidència en una mostra de toxicòmans en tractament en comunitat terapèutica intra i extrapenitenciària. 2.100 euros.
Agustín Carretero Palau. Les oficines i serveis d’atenció a la víctima a Catalunya. 2.000
euros.
Modalitat B
Núria Pastor Muñoz; Jesús-María Silva Sánchez. Els delictes de tinença o possessió i els
delictes d’estatus o pertinença: l’anticipació de
les barreres de la protecció a través del dret
penal com a resposta del legislador davant la
delinqüència greu i davant les demandes socials de seguretat. 4.000 euros.
Josep Maria Tamarit Sumalla; Núria Torres
Rosell. Aplicació de la pena de treballs en benefici de la comunitat en els jutjats de Lleida. 600
euros.
Ramon Escaler Bascompte. L’atenció a la
víctima després de les últimes reformes processals. 600 euros.
Frederic Adan Domènech; Joan Picó Junoy.
Impacte dels nous processos penals ràpids a
Catalunya. 2.000 euros.
Lídia Arnau Raventós. El dret civil català al
segle XIX. 800 euros.
Rafael Jiménez Asensio. El pacte d’estat per
a la reforma de la justícia i l’adaptació de l’administració de justícia a l’estat autonòmic: herència rebuda, situació actual i propostes de
futur. 3.000 euros.
Carlos Maluquer de Motes Bernet; Gemma
Rubio Gimeno; Inmaculada Barral Viñals; Maria Dolors Gramunt Fombuena; Maria Rosa
Llácer Matacàs. Comentari a la Llei 5/2001, de
2 de maig, de fundacions. 2.500 euros.
Joan Josep Vallbé Fernández. Perfil del jutge recentment sortit de l’Escola Judicial a Catalunya i comparació amb països de l’entorn
sociopolític més proper. 800 euros.
Francisco Javier Sánchez Carbonell. Seguiment d’addictes a la heroïna sotmesos a tractament i actualment complint penes de privació
de llibertat. 700 euros.
Beatriz Molinuevo Alonso; Rafael Torrubia
Beltri; Yolanda Pardo Cladellas. Els estils educatius familiars com a factors de risc per a la inadaptació social i la conducta delictiva: un estudi retrospectiu en joves delinqüents i en mostres

normatives. 1.800 euros.
Francisca Nicole Schmal Cruzat. Les alternatives a la presó a Catalunya en usuaris de drogues que han comès un delicte: anàlisi del procés a partir dels seus àmbits d’aplicació. 1.800
euros.
Barcelona, 12 de maig de 2003
JOSEP MANEL SILVA I ALCALDE
Director
(03.154.070)

*

ORDRE
TIC/264/2003, de 2 de juny, d’acreditació de la
formació necessària per a l’obtenció dels carnets
professionals i de modificació de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre de 1983, per la qual s’unifica el procediment d’expedició dels carnets professionals creats
per diversos reglaments tècnics de seguretat i
subministrament públic.
L’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre de 1983 (DOGC núm.
389, de 14.12.1983) unificava el procediment
d’expedició dels carnets professionals, creats per
diversos reglaments tècnics de seguretat i subministrament de servei públic, i establia que la
seva finalitat és acreditar que el seu titular té els
coneixements professionals adequats a la matèria per a la qual han estat expedits i que està
autoritzat per exercir-la en l’àmbit d’una empresa degudament qualificada.
Així, aquella Ordre fixava, entre d’altres, els
requeriments formatius per obtenir-los, els quals
es concretaven mitjançant la justificació d’un
títol o certificació d’estudis de formació professional del grau que s’indicava a l’annex 1, o d’una
titulació equivalent o superior. També preveia
que, excepcionalment, es podia substituir la titulació indicada superant unes proves d’aptitud
d’un curs teoricopràctic sobre les matèries tècniques en l’activitat a desenvolupar seguides en
un centre o entitat degudament reconegut per
la direcció general competent.
L’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 31 de març de 1989 (DOGC núm. 1150,
de 2.6.1989) introduïa alguna modificació a l’articulat de l’anterior i actualitzava els requeriments formatius arran de diversos desplegaments normatius.
L’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de
17 de desembre de 1985 aprovava la Instrucció
sobre persones instal·ladores autoritzades de gas
i empreses instal·ladores i regulava, entre d’altres, l’autorització de les entitats per a la formació de persones instal·ladores de gas i el programa
teoricopràctic que havien de seguir les diferents
especialitats. També atorgava als serveis territorials competents la verificació del requeriment
de conèixer la reglamentació tècnica específica
que és d’aplicació en l’activitat a desenvolupar.
El Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol,
aprovava el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries ITE, i regulava, entre d’altres, els requisits a complir per a
l’accés als carnets professionals d’instal·ladors
i mantenidors, i el programa teoricopràctic de
coneixements a seguir.
A la pràctica tot això s’ha traduït en una casuística diversa que permet l’accés al carnet des
de diferents nivells de formació.
El temps transcorregut des de la promulgació de la normativa i el reconeixement dels cicles formatius com a via per al desenvolupament
de determinades activitats professionals regulades obren noves vies per habilitar per a l’exercici professional a aquelles persones que cursin
els cicles formatius esmentats.
Les noves titulacions de formació professional
específica de la Llei orgànica d’ordenació gene-
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ral del sistema educatiu organitzades en cicles
formatius de grau mitjà i superior substituirien
l’anterior oferta de formació professional de
primer i segon grau. Aquestes titulacions, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya mitjançant un decret específic per a
cada títol, inclouen continguts formatius relacionats directament amb les activitats professionals previstos en els carnets professionals del
Departament.
En conseqüència, cal establir la correspondència entre la formació professional de primer
i segon grau amb els cicles formatius de grau
mitjà i superior per possibilitar l’accés a aquests
carnets per a les noves titulacions.
Altrament, cal definir un procediment per a
l’obtenció directa d’aquests carnets professionals per a les persones que hagin superat el cicle formatiu corresponent en centres educatius
que disposin d’una autorització i reconeixement
per part de la Direcció General de Formació
Professional del Departament d’Ensenyament.
Per tot això,
ORDENO:
Article 1
1.1 Mitjançant un conveni entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, es regularan els mecanismes que permeten l’actualització dels temaris dels cicles formatius, en
relació amb els continguts dels exàmens i el
seguiment del procés d’avaluació de l’alumnat.
1.2 Els centres de formació professional que
s’adhereixin al conveni i que siguin reconeguts
per resolució de la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament (centres educatius reconeguts) tindran el
reconeixement automàtic d’entitat autoritzada
davant la direcció general competent del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme,
i s’inscriuran d’ofici a la relació de centres autoritzats pel Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme.
Article 2
2.1 Les persones que, mitjançant una certificació del centre educatiu reconegut, acreditin
el títol del cicle formatiu exigible, podran accedir
directament a l’obtenció del carnet professional
corresponent.
2.2 Per a la resta de casos continuarà sent
d’aplicació el sistema de reconeixement de titulacions i superació dels cursos en els centres
autoritzats pel Departament previstos a la normativa vigent, així com la verificació per part del
Departament del coneixement de les reglamentacions tècniques, amb caràcter previ a la concessió del carnet.
Article 3
3.1 En el cas d’haver cursat el cicle formatiu que en cada cas sigui exigible, les sol·licituds
de carnets professionals s’hauran de presentar
davant les oficines de Gestió Unificada del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
3.2 A més de la documentació específica per
a l’obtenció dels diferents carnets i el pagament
de les taxes aplicables, caldrà acreditar haver
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superat el cicle formatiu segons la resolució de
la Direcció General de Formació Professional
per a aquella promoció.
Article 4
4.1 En tot el text de l’Ordre de 31.3.1989, se
substituirà el nom de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, pel de “Direcció
General de Consum i Seguretat Industrial o
Direcció General d’Energia i Mines, segons
correspongui”.
4.2 En tot el text de les ordres de 10 de
novembre de 1983 i de 31 de març de 1989 se
substituirà el nom de serveis territorials pel de
“subdireccions generals d’Indústria, Comerç i
Turisme de Tarragona, Lleida, Girona i les Terres de l’Ebre o la Direcció General de Consum
i Seguretat Industrial o la Direcció General
d’Energia i Mines, segons correspongui”.
Article 5
Es modifica l’annex 1 de l’Ordre de 10.12.1983
(DOGC núm. 389, de 14.12.1983), modificat per
l’Ordre de 31.3.1989 (DOGC núm. 1150, de
2.6.1989), per tal d’actualitzar per a determinats
tipus de carnets professionals expedits pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, la titulació mínima exigible per obtenirlos, així com les seves equivalències.
L’annex 1 queda redactat de la manera següent:
“ANNEX 1
”Titulació mínima exigible a les persones
professionals, i les seves equivalències, per obtenir diferents tipus de carnets expedits pel Departament.
”—1 Carnet d’instal·lador/a autoritzat/ada d’aigua (IA)
”Regulat per l’article 1.1.2 i 1.1.4 de les Normes Bàsiques d’Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua, aprovades per l’Ordre
del Ministeri d’Indústria i Energia de 9.12.1975.
”Titulació mínima exigible:
”Formació professional de primer grau en la
branca de construcció i obres-foneria, d’instal·lacions de gas o haver fet el curs teoricopràctic
i haver superat les proves que preveu el punt 4.2
de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre de 1983, modificada i actualitzada per l’Ordre de 31.3.1989.
”O bé, cicle formatiu de grau mitjà o superior
de la família professional de manteniment i serveis a la producció següents: grau mitjà de muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor o grau superior
de manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edificis i procés.
”—2 Carnet d’instal·lador/a autoritzat/ada de
gas (IG)
”Regulat per l’article 25 del Reglament general del servei públic de gasos combustibles,
aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d’octubre,
i per l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia
de 17 de desembre de 1985 (BOE de 9.1.1986).
”Titulació mínima exigible:
”Categoria IG-I: formació professional de
primer grau de la branca de construcció i obresfoneria, d’instal·lacions de gas o similar, o haver
fet el curs teoricopràctic i haver superat les proves en un centre autoritzat pel Departament
segons el que preveu el punt 4.2 de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 10 de

novembre de 1983, modificada i actualitzada per
l’Ordre de 31 de març de 1989.
”O bé el cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor de la família
professional de manteniment i serveis a la producció.
”Categoria IG-II: formació professional de
segon grau de la branca de construcció i obresfoneria, d’instal·lacions de gas o similar, o haver
fet el curs teoricopràctic i haver superat les proves en un centre autoritzat pel Departament
segons el que preveu el punt 4.2 de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 10 de
novembre de 1983, modificada i actualitzada per
l’Ordre de 31.3.1989.
”O bé el cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor de la família
professional de manteniment i serveis a la producció.
”Categoria IG-III: acreditar haver desenvolupat durant dos anys funcions en instal·lacions
de gas per a les quals es requereix carnet de categoria IG-II i haver superat les proves d’aptitud corresponents a la nova categoria en un
centre autoritzat pel Departament segons el
punt 4.2 de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre de 1983, modificada i actualitzada per l’Ordre de 31 de març
de 1989.
”O bé cicle formatiu de grau superior de la
família professional de manteniment i serveis a
la producció de l’especialitat manteniment i
muntatge d’instal·lacions d’edificis i procés.
”Categoria IG-IV: acreditar haver treballat
un any amb la categoria IG-III i titulació de grau
mitjà d’especialitat tècnica adequada, o acreditar
haver desenvolupat durant dos anys funcions en
instal·lacions de gas per a les quals es requereix
carnet de categoria IG-II o IG-III i haver superat
les proves d’aptitud corresponents a la nova
categoria en un centre autoritzat pel Departament segons l’article 4 de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre
de 1983, modificada i actualitzada per l’Ordre
de 31 de març de 1989.
”O bé cicle formatiu de grau superior de la
família professional de manteniment i serveis a
la producció de l’especialitat de manteniment
i muntatge d’instal·lacions d’edificis i procés.
”—3 Carnet d’instal·lador/a electricista autoritzat/ada (IE)
”Regulat pel Reglament electrotècnic per a
baixa tensió aprovat pel Decret 2413/1973, de
20 de setembre, el qual a partir del 18 de setembre de 2003 quedarà derogat pel nou Reglament
electrotècnic per a baixa tensió i la ITC-BT-03,
d’acord amb el Reial decret 842/2002, de 2
d’agost.
”Titulació mínima exigible:
”Formació professional de primer grau, branca electricitat i electrònica, professió electricitat.
”O bé formació professional de segon grau,
branca electricitat i electrònica, de l’especialitat d’instal·lacions i línies elèctriques o de l’especialitat de màquines elèctriques.
”O bé els cicles formatius de la família professional d’electricitat i electrònica següents:
grau mitjà d’equips i instal·lacions electrotècniques o grau superior d’instal·lacions electrotècniques.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

”—4 Carnet d’instal·lador conservador reparador frigorista (ICRF)
”Regulats pel Reglament de Seguretat per a
plantes i instal·lacions frigorífiques, aprovat pel
Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, articles 26 i 27, i Instrucció MI-IF-013, i per l’Ordre
del Departament d’Indústria i Energia de 18 de
setembre de 1995, article 15.
”Titulació mínima exigible:
”Formació professional de primer grau de
l’especialitat frigorista o bé els cicles formatius
de la família professional de manteniment i serveis a la producció següents: grau mitjà de muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor, grau superior de manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés o grau superior de desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció.
”O bé haver fet el curs teoricopràctic i haver
superat les proves que preveu el punt 4.2 de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de
10 de novembre de 1983, modificada i actualitzada per l’Ordre de 31 de març de 1989.
”—5 Carnet d’instal·lador mantenidor de calefacció i aigua calenta sanitària (IMCA). Carnet d’instal·lador mantenidor de climatització
(IMCL)
”Regulats pel Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel
Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, article
15, i per l’Ordre del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme de 3 de maig de 1999, articles
17, 18 i 19.
”Titulació mínima exigible:
”Formació professional de segon grau d’alguna de les especialitats relacionades amb el
RITE i, a més a més, haver superat un curs teoricopràctic sobre coneixements específics en
una entitat reconeguda.
”O bé els cicles formatius de la família professional de manteniment i serveis a la producció següents: grau mitjà de muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i
producció de calor, grau superior de manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés o grau superior de desenvolupament de
projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques
i de manutenció.
”O bé haver fet un curs teoricopràctic sobre
coneixements tècnics i un curs teoricopràctic
sobre coneixements específics i superar les proves que preveu el punt 4.2 de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre de 1983, modificada i actualitzada per
l’Ordre de 31 de març de 1989.
”—6 Carnet d’instal·lador/a d’aparells a pressió
(IAP)
”Regulat pel Reglament d’aparells a pressió,
aprovat pel Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril,
articles 9 i 10, i Ordre del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya de
19 de febrer de 1981, article 3 i per l’ITC MIEAP 1, aprovada per Ordre de 17 de març de
1981.
”Titulació mínima exigible:
”Formació professional de segon grau, o bé
els cicles formatius de grau superior de la família
professional de manteniment i serveis a la producció següents: grau superior de manteniment
i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés o
grau superior de desenvolupament de projectes

Núm. 3907 – 18.6.2003

d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.
”O bé haver fet el curs teoricopràctic i superar
les proves que preveu el punt 4.2 de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 10 de
novembre de 1983, modificada i actualitzada per
l’Ordre de 31 de març de 1989.
”—7 Carnet d’operador/a de calderes (APO)
”Regulat pel Reglament d’aparells a pressió,
aprovat pel Reial decret 1244/1979 de 4 d’abril,
articles 9 i 10, per l’ITC MIE AP1, aprovada per
l’Ordre de 17 de març de 1981, i per la Resolució de 20 de juliol de 1981 de la Direcció General
d’Electrònica i Informàtica, que indica els coneixements que han de tenir els operadors de
calderes.
”Titulació mínima exigible:
”Haver fet el curs teòric pràctic i superar les
proves que preveu el punt 4.2 de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 10 de novembre de 1983, modificada i actualitzada per l’Ordre de 31 de març de 1989”.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats l’annex 1 de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 10 de
novembre de 1983 i l’article 1.2 de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 31 de
març de 1989, que modificava l’annex anterior.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 2 de juny de 2003
ANTONI FERNÀNDEZ TEIXIDÓ
Conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme
(03.146.079)

RESOLUCIÓ
TIC/1839/2003, de 21 de maig, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de la Comissió de Govern per
a Assumptes Econòmics de la Generalitat de
Catalunya de 8 d’abril de 2003, pel qual es faculta
el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme per subscriure una addenda a un acord amb
la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.
Atès que en data 8 d’abril de 2003 la Comissió
de Govern per a Assumptes Econòmics de la
Generalitat de Catalunya va acordar facultar el
conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
per subscriure una addenda a l’Acord subscrit
el 9 de setembre de 2002 entre el Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, publicat
mitjançant la Resolució ICT/3076/2002, de 16
d’octubre (DOGC núm. 3751, de 30.10.2002),
RESOLC:
Donar publicitat a l’Acord de la Comissió de
Govern per a Assumptes Econòmics de la Ge-
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neralitat de Catalunya de 8 d’abril de 2003, que
figura a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 21 de maig de 2003
ANTONI FERNÀNDEZ TEIXIDÓ
Conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme
ANNEX
Acord pel qual es faculta el conseller de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de
Catalunya per subscriure una addenda a un acord
amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Terrassa
Mitjançant l’Acord de la Comissió de Govern
per Assumptes Econòmics de la Generalitat de
Catalunya de 18 de juny de 2002 es va facultar
el conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per
subscriure un acord exprés d’encàrrec de gestió amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, pel qual s’encarregava a la corporació esmentada la gestió de serveis de
informació i tramitació relatius a activitats
empresarials corresponents a l’àmbit competencial de l’OGU.
L’Acord esmentat es va subscriure el 9 de
setembre de 2002 i se’n va donar publicitat mitjançant la Resolució ICT/3076/2002, de 16 d’octubre (DOGC núm. 3751, de 30.10.2002).
A l’apartat vuitè de l’Acord es preveu la possibilitat de revisar-ne les condicions per mutu
acord o a iniciativa d’alguna de les parts.
Atès que la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa ha sol·licitat aquesta revisió
extraordinària per la gestió que porta a terme
i que de mutu acord s’han fixat les bases per a
l’estimació anual de les quantitats que amb caràcter compensatori ha de percebre la Cambra,
de conformitat amb el que estableix el Decret
26/2002, de 5 de febrer, article 4.2.f);
A proposta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, la Comissió de Govern
per a Assumptes Econòmics acorda:
Facultar el conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme a subscriure amb la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa l’addenda de l’Acord signat el 9 de setembre de
2002, que figura a l’annex.
Annex
Addenda a l’Acord subscrit el 9 de setembre de
2002 entre el Departament d’Indústria, Comerç
i Turisme i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.
Terrassa, 6 de maig de 2003
Reunits,
D’una part, l’Honorable Senyor Antoni Fernàndez Teixidó, conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme, en virtut de l’Acord de la
Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de la Generalitat de Catalunya de 8 d’abril
de 2003;
De l’altra, l’Il·lustre Senyor Albert Vilardell
i Figueras, president de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa (en endavant la
Cambra), en compliment de l’Acord adoptat pel

