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3.- D'altres disposicions

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 2624
Correcció d’errades de la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i de l’adolescència a
les Illes Balears.
Havent-se advertit vàries errades a la Llei 17/2006, de 13 de novembre,
integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència a les Illes Balears,
es procedeix a la seva correcció.
1) A l’article 15, apartat 1:
- lletra c), on diu: «... i a l’article 61 d’aquesta llei.», ha de dir: «... i a l’article 64 d’aquesta llei.»
- lletra d), on diu: «... i els articles 56 i 59 a 65 d’aquesta llei.», ha de dir:
«... i els articles 59 i 63 a 71 d’aquesta llei.»
- lletra e), on diu: «... i als articles 63, 65 i 66 d’aquesta llei.», ha de dir:
«... i als articles 69, 71 i 73 d’aquesta llei»
- lletra f), on diu: «... els articles 67 a 71, 80 i 81 d’aquesta llei, ...», ha de
dir: «... els articles 74 a 78, 87 i 88 d’aquesta llei, ...»
- lletra h), on diu: «... a l’article 66 d’aquesta llei ...», ha de dir: «... a l’article 73 d’aquesta llei ...»
- lletra j), on diu: «... i els articles 72 a 78 d’aquesta llei.», ha de dir: «... i
els articles 79 a 85 d’aquesta llei.»
- lletra l), on diu: «... i l’article 79 d’aquesta llei.», ha de dir: «... i l’article
86 d’aquesta llei.».
2) A l’article 17, apartat 1, on diu: «1. Sense perjudici del que disposa l’article 110 d’aquesta llei ...», ha de dir: «1. Sense perjudici del que disposa l’article 119 d’aquesta llei ...».
3) A l’article 19, apartat 2, lletra c), on diu: «... o, si pertoca, davant el
Defensor o la Defensora del Menor, en els termes establerts legalment.», ha de
dir: «... o, si pertoca, davant el defensor o defensora de la infància i l’adolescència, en els termes establerts legalment.».
4) A l’article 66, apartat 2, on diu: «... amb la persona menor d’edat i els
pares, tutors o tutores ...», ha de dir: «... amb la persona menor d’edat i els pares
o mares, tutors o tutores ...».
5) A l’article 67, apartat 3, on diu: «...seran igualment escoltats el pares,
els tutors o les tutores ...», ha de dir: «... seran igualment escoltats els pares o les
mares, els tutors o les tutores ...».
6) A l’article 71, apartat 2, on diu: «... i notificades als pares, tutors o tutores ...», ha de dir: «... i notificades als pares o mares, tutors o tutores ...».
7) A l’article 72, apartat 1, on diu: «1. Quan per l’oposició dels pares,
tutors o tutores ...», ha de dir: «1. Quan per l’oposició dels pares o mares, tutors
o tutores ...».
8) A l’article 74, apartat 5, on diu: «... per l’òrgan competent, els pares no
sol*liciten ...», ha de dir: «... per l’òrgan competent, els pares o les mares no
sol*liciten ...».
9) A l’article 75, on diu: «Els pares o la persona que exerceix la tutela ...»,
ha de dir: «Els pares o les mares o la persona que exerceix la tutela ...».
10) A l’article 87, apartat 1, lletra b), on diu: «b) Que els equips tècnics
competents a què es refereix l’article 71 d’aquesta llei ...», ha de dir: «b) Que
els equips tècnics competents a què es refereix l’article 70 d’aquesta llei ...».
Palma, sis de febrer de dos mil set.
El president,
Jaume Matas Palou
La consellera de Presidència i Esports,
Maria Rosa Puig Oliver

Num. 2444
Resolució del director general d’Indústria de 24 de gener de
2007, per la qual es modifiquen puntualment les condicions tècniques per a instal·lacions d’enllaç i per a xarxes soterrades en
baixa tensió als efectes d’unificar els criteris per a la identificació dels conductors de les instal·lacions contemplades en aquesta normativa.
L’apartat 2.2.4 de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-19 del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002
de 2 d’agost, estableix que els conductors s’identificaran amb els següents
colors: el conductor neutre amb el color blau clar; el conductor de protecció amb
el color verd-groc; els conductors de fase amb els colors marró, negre i gris.
L’apartat 2.1 de les Condicions Tècniques per a Instal·lacions d’Enllaç en
Baixa Tensió, aprovades per Resolució del director general d’Indústria de 16 de
juliol de 2004, contemplen la mateixa identificació dels conductors actius que el
Reglament, però no indiquen l’ordre.
L’apartat 2.3 de l’annex 1 de les Condicions Tècniques per a Xarxes
Soterrades en Baixa Tensió, aprovades per Resolució del director general
d’Indústria de 27 de juliol de 2004, contemplen la mateixa identificació dels
conductors actius que el Reglament i endemés estableixen que l’ordre dels
colors en els armaris, vist des de la part frontal i d’esquerra a dreta serà marró,
negre i gris per a les fases i blau per al neutre.
En data 10 de novembre de 2006 i amb número de registre 53458/2006,
l’entitat Gesa Endesa dona registre d’entrada en aquesta Direcció General
d’Indústria un escrit en el qual posa de manifest que la pràctica habitual per a
l’ordre d’identificació dels conductors en centralitzacions de comptadors no es
correspon amb les disposicions esmentades en el punts anteriors. Per aquest
motiu sol·licita una modificació de les Condicions Tècniques per a Instal·lacions
d’Enllaç i per a Xarxes Soterrades en Baixa Tensió amb l’objecte d’establir i
unificar els criteris d’identificació de conductors.
Atès que la modificació de les Condicions Tècniques esmentades en el
paràgraf anterior és una tasca laboriosa i lenta des del punt de vista administratiu i que tampoc sembla adequada per una qüestió tan puntual, es dicta la present resolució el contingut de la qual serà recollit en la següent modificació
substanciosa de les Condicions Tècniques.
Per tot l’exposat anteriorment,
RESOLC
Primer. Modificar puntualment la darrera frase de l’apartat 2.1 de les
Condicions Tècniques per a Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió i la segona
frase del 14è paràgraf de l’apartat 2.3 de l’annex 1 de les Condicions Tècniques
per a Xarxes Soterrades en Baixa Tensió, per tal d’unificar els criteris per a la
identificació dels conductors, els quals queden amb la següent redacció:
‘L’ordre de colors per a la identificació dels conductors, vist des de la part
frontal i d’esquerra a dreta, serà l’indicat a continuació: el conductor neutre s’identificarà amb el color blau clar; el primer conductor de fase amb el color
negre; el segon conductor de fase amb el color marró, el tercer conductor de fase
amb el color gris. El conductors de protecció s’identificaran amb el color verdgroc.
Segon. La present resolució es publicarà en el butlletí oficial de les Illes
Balears.
Tercer. Aquesta resolució no exhaureix la via administrativa. En conseqüència, les persones interessades podran interposar-hi en contra recurs d’alçada davant el conseller de Comerç, Indústria i Energia en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB, segons l’establert
en els articles 107 i 114 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El director general d’Indústria,
Gabriel de Juan Coll
Palma, 24 de gener de 2007
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