
Num. 3014
Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2010 per a l’a-
provació de l’addenda per la qual s’estableixen els criteris d’ele-
gibilitat i el procediment per al pagament del complement lligat
a antiguitat i formació del professorat, segons l’apartat 2 del
pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova
l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears

El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la
sessió de dia 8 de febrer de 2010, adopta, entre d’altres, l’Acord següent:

‘Primer. Aprovar la proposta d’addenda per la qual s’estableixen els crite-
ris d’elegibilitat i el procediment per al pagament del complement lligat a anti-
guitat i formació del professorat segons l’apartat 2 del pacte quart de l’Acord de
18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament
privat concertat de les Illes Balears, que s’incorpora a aquest Acord com annex.

Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’

Palma, 8 de febrer de 2010

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

ADDENDA
Criteris d’elegibilitat i procediment per al pagament del complement lligat a

antiguitat i formació del professorat segons l’apartat 2 del pacte quart de
l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de

l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears 

Parts

Per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Bartomeu Llinàs Ferrà,
conseller d’Educació i Cultura.

Per les entitats patronals de l’ensenyament privat-concertat, 
Bernat J. Alemany Ramis, representant de l’Associació Autonòmica

Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears (organització empresa-
rial),

Josep M. Balaguer Poblet, representant de l’ACENEB-CECE,
Pau Ramis Peñas, representant de la FEIPIMEB,
Juan Perera Mezquida, president de la UNAC. 

Per les organitzacions de titulars,
Miquel Balle Palou, representant de FERE-CECA-ECIB, 
Enric Pozo Mas, representant de la sectorial de les cooperatives d’ensen-

yament de la UCTAIB.

Per les organitzacions sindicals,
Paulí Aguiló Vicente, secretari d’ensenyament privat de l’STEI-i, 
Carme Santamaría Pascual, secretària general de FETE-UGT, 
Neus Canals March, representant de FE-CCOO,
Antoni Sacarés Mas, secretari general de FSIE.

Antecedents

1. S’estableixen els criteris d’elegibilitat per al pagament del complement
lligat a antiguitat i formació del professorat, per la necessitat de desplegar amb
caràcter general l’apartat 2 del pacte quart del vigent Acord del Consell de
Govern de dia 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de
l’ensenyament privat concertat, pel que fa al complement lligat a antiguitat i for-
mació del professorat. 

L’esmentat apartat 2 estableix que la comissió de seguiment de l’Acord
estudiarà la fórmula per determinar els criteris d’elegibilitat (criteris per deter-
minar l’antiguitat del professorat, criteris per fixar els barems de formació, i
d’altres) i lligar l’element de formació al pagament del complement. Així
mateix, s’ha de tenir en compte que el pagament del complement s’ha de dur a
terme de conformitat amb el calendari previst a l’apartat 2, punt 3, del pacte
quart. 

2. L’Acord de 18 de juliol de 2008 estableix el complement lligat a anti-
guitat i  formació del professorat com un nou complement per a tot el professo-
rat en règim de pagament delegat, així com per al professorat soci cooperativis-
ta en règim de pagament directe, que retribueix la seva experiència docent lli-
gada a la seva formació permanent. Segons el calendari d’implantació de
l’Acord, a partir de l’any 2014 es preveu que aquest complement quedi conso-
lidat, en el sentit que es percebrà el 100% de la quantia anual fixada, i que s’a-
pliqui a tot el personal docent que vagi complint els requisits exigits per
l’Acord. 

3. D’acord amb aquestes premisses, l’Addenda té principalment un triple
contingut: 

a) En primer lloc, el que conformen les clàusules 1a a 7a, en les quals es
defineixen el seu objecte i el seu àmbit d’aplicació, així com el còmput de l’an-
tiguitat en les situacions de represa de l’activitat docent a centres concertats i la
regulació específica de les tres situacions en què es pot trobar, a aquest efecte,
el professorat interessat, com són els professors d’educació infantil de segon
cicle, els professors de batxillerat i els professors contractats a mitja jornada.   

b) En segon lloc, la segona part ve conformada per la clàusula 8a, relati-
va als barems de formació, en la qual es determinen els requisits que són neces-
saris per tal d’acreditar la formació, tant homologada com no homologada, que
es requereix per poder meritar el pagament del complement. Així mateix, es
recull també la forma en què s’ha d’acreditar aquesta formació. 

c) En tercer lloc, la tercera i darrera part del contingut de l’Addenda es
limita a la clàusula 9a, en la qual es regula el procediment previst per tal que els
interessats puguin sol·licitar el complement. En aquest sentit, l’Addenda ha pre-
vist que la valoració dels mèrits al·legats es dugui a terme a través d’una comis-
sió que haurà d’informar la posterior resolució de la directora general de
Planificació i Centres. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per for-
malitzar aquesta Addenda, d’acord amb les següents

Clàusules 

Clàusula 1a
Objecte

La present Addenda té per objecte determinar els criteris d’elegibilitat per
al pagament del complement lligat a antiguitat i formació del professorat, així
com el procediment per al seu pagament, d’acord amb els termes en què ve
regulat al pacte quart, apartat 2, de l’Acord del Consell de Govern de dia 18 de
juliol de 2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament pri-
vat concertat de les Illes Balears. 

Clàusula 2a 
Àmbit d’aplicació

1. El complement lligat a antiguitat i formació del professorat  serà apli-
cable al professorat en actiu, a jornada completa i amb pagament delegat o paga-
ment directe, en un centre o, simultàniament, a diversos centres educatius con-
certats de les Illes Balears, que puguin demostrar haver realitzat les hores de for-
mació i acreditar una antiguitat de sis anys o més en els termes que estableix
aquesta Addenda.

2. A aquest efecte els períodes d’excedència no es computen com antigui-
tat, exceptuant les excedències especials per raó de guarda legal d’infants o de
cura de persones majors. 

Clàusula 3a
Còmput de l’antiguitat

El personal docent en actiu que, després d’un període d’interrupció de la
seva vinculació laboral amb l’ensenyament concertat, reprengui la seva activi-
tat docent, recupera el còmput de l’antiguitat requerida per poder tenir dret a
percebre el complement lligat a antiguitat i formació del professorat, d’acord
amb aquesta Addenda.      

Clàusula 4a
Personal docent d’educació infantil de segon cicle

El personal d’educació infantil de segon cicle que al mes de gener de 2011
pugui acreditar o demostrar que abans de la vigència del Decret 38/1998, de 20
de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels
concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil, exercí la docència en
aquest nivell 5 o més anys, tindrà dret a percebre el complement lligat a anti-
guitat i formació del professorat d’acord amb l’establert a l’apartat 2, punts 3 a
i 3 b, del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008.

Clàusula 5a
Personal docent de batxillerat

També tenen dret a l’abonament del pagament del complement lligat a
antiguitat i formació del professorat, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2,
punts 3 a i 3 b, del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008, el professo-
rat que ha exercit docència al batxillerat o ensenyaments equivalents amb ante-
rioritat a la vigència del Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els
concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sempre que al mes de gener de 2011 pugui acre-
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ditar aquesta experiència docent. 

Clàusula 6a
Personal docent amb contracte a mitja jornada 

Per tal de tenir dret al cobrament del complement lligat a antiguitat i for-
mació del professorat, el personal docent amb contracte a mitja jornada en un
sol centre o, simultàniament, a diferents centres, ha d’haver acreditat una jorna-
da mínima de 12 hores lectives. A aquest efecte, el personal docent que, consi-
derant la suma d’hores dels seus contractes, tingui una jornada inferior a les 12
hores lectives, no les podrà al·legar ni acumular com a antiguitat per computar
el sexenni.

Clàusula 7a
Retribució del complement

1. El personal docent en actiu, a jornada completa i amb pagament dele-
gat o pagament directe, en un centre o, simultàniament, a diversos centres edu-
catius concertats de les Illes Balears, i que hagi consolidat el dret, percebrà la
retribució íntegra del complement lligat a antiguitat i formació.

2. El personal docent en actiu, amb jornada mínima de 12 hores lectives i
amb pagament delegat o pagament directe, en un centre o, simultàniament, a
diversos centres educatius concertats de les Illes Balears, i que hagi consolidat
el dret, percebrà la retribució íntegra del complement lligat a antiguitat i forma-
ció.

3. El personal docent en actiu que hagi consolidat el dret, però que en el
moment de meritar el dret a cobrar el complement lligat a antiguitat i formació
es trobi en situació de reducció de jornada o en règim de jubilació parcial, amb
jornada inferior a 12 hores lectives i amb pagament delegat o pagament directe,
en un centre o, simultàniament, a diversos centres educatius concertats de les
Illes Balears, percebrà la part proporcional de la retribució del complement lli-
gat a antiguitat i formació.

4.  El personal docent en situació d’excedència, voluntària o forçosa,
exceptuant els casos contemplats a la clàusula 2a, punt 2, quan l’inici de l’es-
mentada excedència o la reincorporació a la tasca docent no coincideixi amb l’i-
nici del mes, percebrà la part proporcional de la retribució del complement lli-
gat a antiguitat i formació.

5. En qualsevol cas, si durant el període d’aplicació d’aquesta Addenda,
al personal interí de l’ensenyament públic se li reconegués el complement d’an-
tiguitat i  formació proporcional inferior a mitja jornada, també serà d’obligat
compliment per al professorat de l’ensenyament concertat.

Clàusula 8a
Barems de formació 

1. Als efectes del que preveu l’apartat 2, punt 2, del pacte quart de l’Acord
de 18 de juliol de 2008, els barems de formació per al pagament del complement
lligat a antiguitat i formació del professorat es determinen en els següents ter-
mes:

a) Per tal de tenir dret al cobrament del complement a partir de l’any 2011,
es requereix a les persones interessades l’acreditació de 100 hores de formació
homologada o, alternativament, de 75 hores de formació homologada i de 25
hores de formació no homologada, sense perjudici del que s’estableix en els
següents apartats.  

b) No obstant això, les persones que a partir de l’any 2011 compleixin  o
tinguin una edat igual o superior als 55 anys, acumulin un període mínim de 20
anys de docència i puguin demostrar una formació homologada d’un mínim de
50 hores i una formació no homologada d’un màxim de  50 hores, també tindran
dret al pagament del complement. 

c) En tots els casos, la formació que s’ha d’acreditar per tenir dret al
cobrament del complement ha de ser posterior a la data d’expedició del títol aca-
dèmic adient per exercir les tasques docents i a la data d’alta al règim general o
al règim d’autònoms de la Seguretat Social.

2. La determinació i acreditació de la formació a què es refereix aquesta
clàusula s’ha de realitzar en els següents termes: 

a) Tots els certificats, tant de formació homologada com de formació no
homologada, han d’indicar la data d’inici i la de finalització de la formació, així
com el nombre d’hores realitzades o, si s’escau, crèdits, de conformitat amb el
que disposa l’article 23 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de
gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la for-
mació permanent del professorat no universitari.

b) Pel que fa a la documentació no homologada, serà la referida estricta-

ment a cursos o altres modalitats de formació didàctica, pedagògica, relaciona-
da amb l’organització i gestió del centre i el projecte educatiu del centre, que
s’acrediti amb la certificació emesa per l’entitat organitzadora o responsable del
curs. A aquest efecte no es computaran les activitats de menys de vuit hores
segons l’article 21 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener
de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació
permanent del professorat no universitari.  

Clàusula 9a
Terminis i procediment

1. Per tal de sol·licitar el reconeixement del complement lligat a antigui-
tat i formació del professorat a què es refereix aquesta Addenda, els terminis de
presentació de la documentació seran els següents: 

a) El professorat que l’any 2010 completi 18 o més anys d’antiguitat ha
d’acreditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre, des de la data de
la signatura de l’Addenda al 15 de juny.

b) El professorat que el 2011 completi entre 6 i 17 anys d’antiguitat ha
d’acreditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre, de l’1 de gener
al 15 de juny.

c) El professorat que els anys 2012 o 2013 completi els 6 anys d’antigui-
tat ha d’acreditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre, de l’1 de
gener al 15 de juny, anterior a l’any en què es merita el dret a cobrar el comple-
ment d’antiguitat i formació.

d) El professorat que a partir de gener de 2014 completi els 6 anys d’an-
tiguitat ha d’acreditar l’antiguitat i la formació a partir del mes en què hagi com-
pletat aquestes. 

2. Els interessats han de presentar la corresponent documentació en el
centre de treball. En el cas que treballin a més d’un centre, la presentació de la
documentació es farà en el centre de treball actual en el qual hagin generat més
antiguitat. La relació de documentació que s’ha de presentar és:

a) El model formal de sol·licitud dirigit a la directora general de
Planificació i Centres, d’acord amb l’annex 2 de la present Addenda.

b) Còpia acarada del títol adequat o necessari per impartir docència en els
diferents nivells d’ensenyament reglat d’acord amb la normativa vigent aplica-
ble.

c) Original o còpia acarada del certificat de la Direcció General
d’Innovació i Formació del Professorat on s’indica la relació de cursos, activi-
tats o seminaris realitzats i que acredita la formació homologada. 

d) Còpia acarada dels certificats dels corresponents cursos, activitats o
seminaris de formació no homologada, la relació dels quals s’ha de consignar a
la taula de l’annex 3. 

e) Còpia acarada del contracte o contractes laborals de l’interessat o de la
interessada que acrediti la seva experiència laboral. La relació de contractes s’ha
de consignar a la taula de l’annex 4.

f) Original o còpia acarada de l’informe de la vida laboral de l’any en curs
de l’interessat o de la  interessada, expedit per la Seguretat Social.

3.  Els centres presentaran la documentació recollida dels seus treballa-
dors a la Direcció General de Planificació i Centres i lliuraran a la vegada una
relació dels mateixos segons el model de l’annex 1.

4. La documentació presentada pels interessats serà analitzada i contras-
tada per una comissió tècnica que ha de valorar la formació del professorat a
aquests efectes. 

5. La comissió tècnica a què es refereix l’apartat anterior estarà constituï-
da pels següents membres:

- Dos representants de la Direcció General de Planificació i Centres,
un/una dels quals  presidirà la comissió per delegació de la directora general de
Planificació i Centres.

- Un inspector/una inspectora d’Educació.
- Un/una representant de la Direcció General de Personal Docent.
- Un/una representant de la Direcció General d’Innovació i Formació del

Professorat.

Un funcionari adscrit a la Direcció General de Planificació i Centres hi
actuarà com a secretari. 

La designació dels membres de la comissió correspondrà a la respectiva
direcció general a la qual representen.
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6. La comissió tècnica emetrà un informe dirigit a la directora general de
Planificació i Centres amb la relació provisional de sol·licituds aprovades i
denegades. La directora general de Planificació i Centres trametrà l’informe a la
Comissió de seguiment de l’Acord de 18 de juliol de 2008, per a la millora de
l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, perquè en tengui coneixe-
ment als efectes prevists al pacte sisè de dit Acord. 

7. A partir de les propostes adoptades per la Comissió de seguiment de
l’Acord de 2008  la directora general de Planificació i Centres resoldrà de mane-
ra provisional sobre l’aprovació o denegació de les sol·licituds, publicarà la
resolució provisional a la pàgina Web de la Direcció General de Planificació i
Centres (http://dgplacen.caib.es) i fixarà un termini de deu dies perquè, en el
supòsit que hagi propostes denegatòries, els sol·licitants puguin al·legar el que
considerin procedent segons el seu dret.

8. Una vegada valorades i resoltes per la comissió tècnica les al·legacions
presentades pels sol·licitants, la directora general de Planificació i Centres infor-
marà novament la Comissió de seguiment de l’Acord, perquè en tingui conei-
xement als efectes prevists al pacte sisè de l’Acord de 18 de juliol de 2008,
abans de dictar la seva resolució definitiva amb la relació de tot el professorat
que compleix els requisits per a l’abonament del sexenni segons el calendari
fixat a l’Acord de 18 de juliol de 2008.

9. La comissió tècnica ha d’haver finalitzat la valoració de la formació del
professorat abans del 31 d’octubre de cada any.  

10. La directora general de Planificació i Centres dictarà la resolució defi-
nitiva per la qual es determina la relació del personal amb pagament delegat o
pagament directe que té dret a cobrar el complement lligat a antiguitat i forma-
ció del professorat segons el pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008, per
a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, a partir de l’1
de gener de 2011. La resolució definitiva es publicarà a la pàgina Web de la
Direcció General de Planificació i Centres (http://dgplacen.caib.es). Aquesta
resolució podrà ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Cultura, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa. 

Clàusula 10a
Publicitat

La Conselleria d’Educació i Cultura trametrà una còpia de la present
Addenda del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008, pel qual s’aprova
l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears,
al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a la seva publicació i general difusió,
una vegada que s’hagi aprovat pel Consell de Govern.

Clàusula 11a
Validesa de l’Addenda de l’Acord 

La validesa d’aquesta Addenda de l’Acord de 18 de juliol de 2008 resta
condicionada a la deguda aprovació pel Consell de Govern mitjançant el corres-
ponent acord. 

Clàusula 12a

Aquesta Addenda formarà part de l’Acord de 18 de juliol de 2008, pel
qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears.

Palma, 21 de gener de 2010

Per la Conselleria d’Educació i Cultura 
Bartomeu Llinàs Ferrà

Per Educació i Gestió-Escola Catòlica
Bernat J. Alemany Ramis

Per FERE-CECA-ECIB
Miquel Balle Palou

Per ACENEB-CECE
Josep M. Balaguer Poblet

Per FEIPIMEB
Pau Ramis Peñas

Per UNAC
Juan Perera Mezquida

Per la sectorial de les cooperatives d’ensenyament de la UCTAIB
Enric Pozo Mas

Per l’STEI-i
Paulí Aguiló Vicente

Per FETE-UGT
Carme Santamaría Pascual

Per FE-CCOO
Neus Canals March

Per FSIE
Antoni Sacarés Mas

Annex 1

CENTRE:
CODI:

Relació del professorat que ha sol·licitat el reconeixement del complement d’antiguitat i
formació 

Núm. Nom del professor Centre de treball n. 1 Centre de treball n. 2 Centre de treball n. 3
…... ………………. ……………… ………………. …………………
…... ………………. ……………… ………………. …………………
…... ………………. ……………… ………………. …………………

Annex 2

Sol·licitud de reconeixement del complement d’antiguitat i formació del
professorat de centres privats concertats 

Nom i llinatges:
DNI:
Titulació:
N Registre:
Any :
Centre de destinació:
Codi:
Adreça:
Telèfon:
Localitat:
CP:

SOL·LICITA: Que li sigui reconegut el dret a percebre les quanties que corre-
sponguin del complement lligat a antiguitat i formació del professorat de cen-
tres privats concertats, segons el punt 2 del pacte quart de l’Acord del Consell
de Govern de dia 18 de juliol de 2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la mil-
lora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. I per això aporta la
següent documentació d’acord amb la clàusula 9a d’aquesta Addenda:

(   ) 1. Títol adequat  per impartir docència
(   ) 2. Formació homologada: certificació  de la DG d’Innovació i Formació
del Professorat amb la relació dels cursos realitzats
(   ) 3. Formació no homologada: Còpia dels certificats dels corresponents cur-
sos amb la seva relació ordenada a la taula de l’annex 3
(   ) 4. Còpia del contracte o contractes laborals amb la seva relació ordenada a
la taula de l’annex 4 
(   ) 5. Informe de la vida laboral expedit per la Seguretat Social l’any en curs 

La persona interessada,
[Rúbrica]

____________________,  ____  de ______________  de  20___

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ I CULTURA

Annex 3
FORMACIÓ NO HOMOLOGADA

Nom i llinatges:
DNI:

Relació de cursos, activitats o seminaris de caràcter didàctic i pedagògic rela-
cionats amb l’àrea que imparteix i/o d’aplicació dins l’aula. No es computaran
les activitats de menys de vuit hores o un crèdit (clàusula 8a)

Núm.doc. Nom del curs Entitat organitzadora Dates de realització Nombre d’hores
…. ………… ……………. ……………. ……………
…. ………… ……………. ……………. ……………
…. ………… ……………. ……………. ……………
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Annex 4
CONTRACTES DE TREBALL

Nom i llinatges:
DNI:

Recordatori: segons la clàusula 6a, Personal docent amb contracte a mitja jornada, s’ha d’haver acreditat una jornada mínima de 12 hores lectives  a un o, de
manera simultània, a diferents centres per tenir dret al còmput de l’antiguitat.

Núm.doc. Centre Núm. Patronal  Grup de cotització Data d’inici Data d’acabament Hores lectives Matèries impartides
S.S.C.C.C. del contracte del contracte i nivells

…. ……… …………… ……………… …………… …………….. …………. …………………
…. ……… …………… ……………… …………… …………….. …………. …………………
…. ……… …………… ……………… …………… …………….. …………. …………………

— o —

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
Num. 3210

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de dia 12 de febrer de 2010 per la qual es disposa el cessament del senyor David
Abril Hervás com a personal eventual de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears

Antecedent

Mitjançant la Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de data 15 de gener de 2010, el senyor David Abril Hervás fou nomenat
personal eventual al lloc de feina següent: 

Denominació: assessor/a tècnic/a (personal eventual de gabinet)
Adscripció orgànica: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració 

Retribució màxima: 49.767,60 euros
Dedicació: exclusiva
Horari especial

Fonaments de dret

1. L’article 20 de Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública, disposa en el punt 1 que tenen la condició de personal eventual els qui, en virtut de nome-
nament legal, ocupen, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o assessorament especial de la Presidència o dels consellers o de les conse-
lleres, no reservats a personal funcionari de carrera. 

2. L’apartat 3 de l’article 20 disposa que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i remouen lliurement el seu personal eventual.
En tot cas, cessen automàticament quan cessa l’autoritat que els va nomenar, i també, en cas de renúncia. El cessament no dóna, en cap cas, dret a indemnització.

Resolució 

Atès tot això, resolc: 

1. Disposar el cessament del senyor David Abril Hervás com a personal eventual de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, amb efectes des
de la data d’aquesta Resolució, del lloc de feina següent: 

Denominació: assessor/a tècnic/a (personal eventual de gabinet)
Adscripció orgànica: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració 

2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de febrer de 2010

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

— o —

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 2675

Resolució del director general d’Indústria de 29 de gener de 2010 per la qual s’aproven les Normes per a les companyies subministradores d’ai-
gua sobre connexions de servei i comptadors per al subministrament d’aigua en els edificis des d’una xarxa de distribució

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, aprova el Codi tècnic de l’edificació i deroga les Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministra-
ment d’aigua.

El Decret 146/2007, de 21 de desembre, regula la posada en servei de les instal·lacions per a subministrament d’aigua en els edificis.

L’article 8 del Decret 146/2007 estableix que les empreses subministradores d’aigua poden exigir, per a la connexió de les instal·lacions de distribució, que
les instal·lacions de subministrament d’aigua en els edificis s’hagin fet de conformitat amb les normes particulars que, a aquests efectes, s’estableixin.

La disposició transitòria primera del Decret 146/2007 estableix que les empreses subministradores d’aigua que, a l’entrada en vigor del Reial decret 314/2006,
tenguin normes particulars aprovades, les han d’adaptar al que estableixen el Codi tècnic de l’edificació i el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’esta-
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