
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 8897

Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les normes
higièniques i sanitàries que regulen la pràctica del tatuatge, del
pírcing i d’altres tècniques similars, i els requisits dels establi-
ments en els quals es realitzen aquestes pràctiques.

La decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentacions i l’aplica-
ció d’ornaments corporals metàl·lics, mitjançant perforacions sobre la pell (tèc-
nica coneguda amb el nom de pírcing), són pràctiques que han adquirit una con-
siderable i creixent difusió en la nostra societat, per la qual cosa s’ha incremen-
tat notòriament el nombre d’establiments on es practiquen aquestes activitats.

És conegut el risc potencial de transmissió de malalties a través de la sang
associat a aquestes pràctiques, i atès el fet que aquestes es realitzen en àmbits no
sanitaris i es fan per part de personal no sanitari, s’aconsella que, amb la finali-
tat de minimitzar aquests riscs, s’estableixin els requisits tècnics i sanitaris que
han de complir els establiments on es practiquen aquestes activitats, així com el
seu exercici i la formació mínima que han de tenir les persones que les exercei-
xen.

L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret de tots els ciuta-
dans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organit-
zar i tutelar la salut pública. Per una altra part, els articles 6.1, 18.5 i 25.2 de la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, entre d’altres, estableixen que les
administracions públiques sanitàries han de vetllar i garantir la protecció de la
salut de tots els ciutadans, i han de regular, segons l’article 24 la intervenció dels
òrgans competents en les activitats públiques i privades que, directament o indi-
rectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut.

Per això, a proposta de la titular de la Conselleria de Salut i Consum, d’a-
cord amb el Consell Consultiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
havent-ho considerat el Consell de Govern, a la sessió de dia 2 de maig de 2003,

DECRET

Capítol I
Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 1

El present Decret té per objecte establir els requisits tècnics i sanitaris que
han de complir els establiments no sanitaris de tatuatge i/o pírcing, així com les
mesures higièniques i sanitàries bàsiques que han d’observar els professionals
que realitzen aquestes activitats.

Article 2

L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret són els establiments de tatuatge i/o
pírcing de les Illes Balears.

Article 3

A efectes d’aquest Decret s’entén per:

a) Tatuatge: Procediment de decoració del cos humà mitjançant la intro-
ducció en la pell de pigments colorants per mitjà de puncions i/o tècniques de
micropigmentació.

b) Pírcing: Procediment de decoració del cos humà amb joies o ornaments
mitjançant la subjecció d’aquestes al cos, travessant la pell, mucoses, i altres
teixits corporals.

c) Centres de tatuatge i/o pírcing: Establiment no sanitari on es duen a
terme activitats de tatuatge i/o pírcing, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat
en altres centres on es realitzen altres activitats.

d) Àrea de treball: Dependència de l’establiment de tatuatge i/o pírcing on
específicament es fan les activitats de tatuatge i/o pírcing.

e) Aplicadors de tatuatge i/o pírcing: Persones que realitzen les activitats
necessàries per al tatuatge i/o pírcing, que suposen la perforació de la pell,
mucosa i altres teixits.

Capítol II
Instal·lacions, equipament i materials utilitzats

Article 4

1. Els establiments on es realitzen les activitats objecte d’aquest Decret
han d’adoptar totes les mesures necessàries per garantir la prevenció de riscs per
a la salut dels usuaris i dels treballadors de l’establiment.

2. Quan, amb motiu de fires, festes, congressos o altres esdeveniments
similars, es realitzin activitats de tatuatges i/o pírcings en instal·lacions ambu-
lants, aquestes hauran de complir els requisits sanitaris similars als que estableix
aquest Decret per a la resta d’establiments de tatuatges i/o pírcings. 

Article 5

L’àrea de treball ha d’estar completament separada de la resta de depen-
dències de l’establiment, ser d’ús exclusiu per a aquestes activitats i ha de garan-
tir la intimitat de l’usuari. L’àrea de treball ha de disposar del següent equipa-
ment i característiques:

a) Les parets de l’àrea de treball han d’evitar les juntes, han de ser llises,
rentables, resistents a agents químics, impermeables, amb resistència mecànica
suficient, i el sòl ha de ser llis, fàcilment rentable, antilliscant, antiestàtic i resis-
tent a agents químics.

b) Ha de disposar de rentamans amb aigua potable, freda i calenta, amb
grifó d’accionament no manual, dispensador de sabó i eixugamans elèctric o
tovalloles d’un sol ús.

c) Les dimensions de l’àrea de treball han de ser adequades per a la correc-
ta disposició de l’equipament de treball, així com per a la realització dels tatuat-
ges i/o pírcings.

d) Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser materials resis-
tents a l’oxidació.

e) L’àrea de treball ha de disposar de bona il·luminació i ventilació.
f) El mobiliari ha d’estar en bones condicions, ha de ser de fàcil neteja i

desinfecció i ha d’estar disposat de manera adequada per a la correcta realitza-
ció de tatuatges i/o pírcings.

g) Queda prohibida l’entrada i/o permanència d’animals en l’establiment.
h) Els locals on es fan les activitats de tatuatge i/o pírcing han d’estar en

tot moment nets, desinfectats i en bon estat de conservació. L’àrea de treball ha
de fer-se neta amb aigua i detergents sempre que sigui necessari i, com a mínim,
tots els dies, en finalitzar la jornada laboral. De manera periòdica s’han de des-
infectar totes les superfícies.

Article 6

Els establiments de tatuatges i/o pírcings han de disposar d’espai i de l’e-
quipament adequat per a les activitats de desinfecció, esterilització i emmagat-
zematge del material desinfectat i estèril.

Article 7

Els establiments que realitzen les activitats regulades en el present Decret
han de disposar d’una farmaciola equipada amb el material suficient per poder
prestar els primers auxilis als usuaris, en cas de necessitat, així com dels núme-
ros de telèfon dels serveis sanitaris d’urgències.

Article 8

1. Tots els estris i materials que s’utilitzen en les activitats de tatuatges i
pírcings i que entren en contacte amb les persones han d’estar permanentment
nets, desinfectats i en bon estat de conservació.

2. Els estris i materials que travessen la pell, les mucoses o altres teixits,
com agulles, elèctrodes, talladors, xeringues i similars, han de ser sempre estè-
rils i d’un sol ús.

3. L’eliminació dels residus sanitaris, inclosos els objectes tallants o pun-
xats d’un sol ús, s’ha de realitzar d’acord amb el que preveu el Decret 136/1996,
de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris.

4. Els estris i materials que no siguin d’un sol ús han de permetre l’esteri-
lització o desinfecció amb els mètodes establerts en els annexos I i II del present
Decret. El material no rebutjable que no sigui resistent als mètodes d’esterilit-
zació i que pugui contaminar-se accidentalment ha de rentar-se acuradament i
desinfectar-se segons l’establert en l’annex II abans de cada utilització.

5. Els estris de rasurat i afaitat han de ser d’un sol ús, i no es poden emprar
navalles tradicionals, ni altres estris de fulles no rebutjables. Tampoc no es
poden emprar els denominats llapis tallasang.

6. Per a la realització de les pràctiques de tatuatge i/o pírcing s’han d’uti-
litzar sempre guants de goma estèrils, de tipus quirúrgic i d’un sol ús.

7. En els procediments de pírcing, els elements utilitzats com a ornaments
han de ser d’acer quirúrgic, d’or de 14 - 16 quirats o de titani, i a la vegada per-
metre’n l’esterilització amb la finalitat de reduir el risc d’infecció o reacció
al·lèrgica.
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8. El material estèril ha d’emmagatzemar-se en contenidors o recipients
tancats. L’emmagatzematge de productes, materials, estris i instruments de tre-
ball ha de fer-se en un lloc d’accés exclusiu per al personal de l’establiment, net
i sec, i en les condicions de conservació que cada material requereixi.

Article 9

Els productes emprats per realitzar tatuatges han de complir, en allò que
sigui d’aplicació, el que disposa la redacció actual del Reial decret 414/1996,
d’1 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris, i del Reial decret
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, així com en totes aque-
lles altres normes que siguin d’aplicació als esmentats productes.

Capítol III
Del personal

Article 10

Els titulars dels establiments de tatuatge i/o pírcing són els responsables
de garantir l’aplicació de les mesures per a la protecció de la salut dels usuaris
i del personal que realitza aquestes activitats, així com del compliment dels
requisits establerts en aquest Decret i en la normativa que els sigui d’aplicació.

Article 11

Els aplicadors de tatuatge estan obligats al compliment de les condicions
següents:

a) Han d’estar vacunats contra l’hepatitis B i el tètanus.
b) Rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de cada actuació i en acabar

l’activitat, així com també cada vegada que es torni a l’activitat, si hi ha hagut
interrupcions.

c) Usar roba neta i específica per a l’exercici del seu treball, la qual ha de
ser substituïda sempre que es taqui de sang i/o fluids corporals.

d) Les bates, tovalloles, protectors o altres elements que resultin acciden-
talment contaminats amb sang i/o fluids corporals han de ser substituïts imme-
diatament, rentats i desinfectats abans de tornar ser utilitzats, en la manera que
s’estableix en l’annex II del present Decret.

e) En el cas que l’aplicador pateixi alguna lesió de la pell o pèrdua de
revestiment cutani per ferides, cremades, malalties infeccioses o inflamatòries,
ha de mantenir protegida la zona afectada i cobrir-la amb material impermeable,
i si això no és possible, ha d’abstenir-se de fer qualsevol activitat que pugui
suposar contacte directe amb els clients o amb l’instrumental i material, fins a
la seva curació.

f) En el cas que l’instrumental caigui al terra s’ha de netejar i esterilitzar
o desinfectar abans d’una nova utilització en la manera que s’estableix en l’an-
nex I del present Decret.

g) Els aplicadors de tatuatges i/o pírcings, durant el seu treball, han de dur
col·locada sempre i en un lloc ben visible pel públic la targeta identificativa que
l’acredita com a aplicador de tatuatges i/o pírcings.

h) No es pot menjar, fumar o beure durant el temps de la realització de les
activitats.

Capítol IV
Formació dels aplicadors

Article 12

Els aplicadors de tatuatges i/o pírcings han de disposar d’un nivell de
coneixements suficients i adequats per fer una prevenció efectiva dels riscs per
a la salut que es puguin derivar de les activitats regulades en aquest Decret. A
aquests efectes, i quan no disposin de titulació mitja o superior que els habiliti
per a la pràctica de les activitats anteriorment esmentades, han d’haver superat
un curs de formació prèvia, amb un mínim de 15 hores de durada que, a la vega-
da, ha d’haver estat homologat per la Conselleria de Salut i Consum, el progra-
ma del qual s’ha d’ajustar als continguts formatius inclosos en l’annex III d’a-
quest Decret.

Article 13

A l’objecte d’aconseguir l’homologació dels cursos, per part dels interes-
sats s’ha de dirigir una sol·licitud d’homologació d’aquests a la Direcció
General d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum, acom-
panyada d’una memòria que inclou les dades següents:

a) Dades identificatives de la persona física o jurídica sol·licitant.
b) Objectius del curs.

c) Programa del curs, i especificació de les unitats didàctiques i el nombre
d’hores de durada d’aquest.

d) Relació de professors amb els seus respectius currículums.
e) Centre o centres on s’han d’impartir les classes.
f) Condicions d’inscripció i nombre de places que s’oferten.
g) Persona responsable del curs, el qual ha d’estar en possessió d’una titu-

lació mitja o superior en Ciències de la salut.

Article 14

Correspon al director general d’Avaluació i Acreditació resoldre els expe-
dients d’homologació de cursos de formació.

Capítol V
Protecció de l’usuari: informació, consentiment informat,protecció dels

menors i llibre de reclamacions

Article 15

1. Els establiments de tatuatges i/o pírcings han de tenir exposat al públic,
en un lloc ben visible en l’interior de l’establiment, el document que l’acredita
estar en disposició de l’autorització administrativa com a establiment autoritzat
per realitzar aquestes activitats.

2. Així mateix, han de tenir exposada al públic, en les mateixes condicions
que les assenyalades en l’apartat anterior, la relació dels aplicadors que treballen
en l’establiment, identificades pel nom i llinatges, DNI i amb manifestació
expressa de tenir titulació mitja o superior que habiliti per a la pràctica de les
activitats de tatuatges i/o pírcings o, per defecte, haver superat el curs de for-
mació, d’acord amb el que estableix el Capítol IV del present Decret.

Article 16

1. Els establiments de tatuatges i/o pírcings han de disposar d’informació
impresa, que s’ha de facilitar a cadascun dels usuaris, en la qual s’expliqui deta-
lladament:

a) Descripció minuciosa de la forma en què s’ha de realitzar el tatuatge i/o
pírcing, les dades identificatives de la personalitat de l’entitat titular de l’esta-
bliment, la identitat de l’aplicador, així com els productes, materials i estris que
s’han d’utilitzar en la pràctica d’aquesta.

b) Els riscs sanitaris i complicacions que es poden derivar.
c) Les mesures preventives i de tractament que ha de seguir l’usuari.
d) Aconsellable que consulti el seu metge perquè li prescrigui el pertinent

tractament o mesures preventives, si són necessàries.
e) Les dades que identifiquin l’usuari.
f) Data i firma de l’usuari i del responsable de l’establiment, les quals

s’han de guardar degudament firmades, corresponents a totes les actuacions
practicades en l’establiment, i han d’estar a disposició de les inspeccions que es
puguin realitzar.

2. Un exemplar de la informació anteriorment ressenyada s’ha d’acom-
panyar amb la documentació de sol·licitud d’autorització de l’establiment.

Article 17

Per a la realització de tatuatges i/o pírcing als menors d’edat i incapacitats
és imprescindible el consentiment de, com a mínim, un dels pares del menor, o
si pertoca, del tutor.

Article 18

Els establiments regulats en aquesta norma han de disposar d’un Llibre de
reclamacions a disposició dels usuaris, degudament diligenciat pels respectius
ajuntaments.

Capítol VI
Autoritzacions i control sanitari

Article 19

1. Els establiments on es fan tatuatges i/o pírcings, incloses aquelles ins-
tal·lacions no estables en les quals temporalment es realitzen pràctiques de les
activitats regulades en el present Decret, estan subjectes al tràmit d’autorització
administrativa.

2. Correspon a cada ajuntament atorgar l’autorització dels establiments de
tatuatges i/o pírcings i de les instal·lacions temporals que s’ubiquen en el seu
terme municipal, així com la vigilància i el control d’aquests establiments i pro-
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cedir a la diligència del Llibre de reclamacions previst a l’article 18.

Article 20

Les persones físiques o jurídiques interessades han de presentar en l’a-
juntament respectiu un escrit pel qual se sol·licita l’autorització per a un esta-
bliment de tatuatge i/o pírcing, al qual s’ha d’acompanyar la documentació
següent:

a) Dades relatives a la persona o entitat responsable de l’establiment i
documentació procedent.

b) Descripció detallada de les activitats que es realitzen en l’establiment.
c) Descripció detallada de les instal·lacions.
d) Relació d’aparells, material, instrumental, estris i productes que s’ha-

gin d’utilitzar en les intervencions.
e) Descripció detallada de l’equipament i instrumental per a l’esterilitza-

ció i desinfecció.
f) Descripció detallada dels procediments de neteja i desinfecció de les

instal·lacions.
g) Descripció detallada dels procediments de neteja i desinfecció de l’e-

quipament.
h) Presentació del model de document “consentiment informat” descrit en

l’article 16 d’aquest Decret.
i) Relació del personal aplicador de tatuatges i/o pírcings.
j) Acreditació de la formació del personal aplicador.

Article 21

L’òrgan competent municipal pot sol·licitar les dades addicionals que
siguin d’interès per verificar el compliment de les normes sanitàries vigents.

Article 22

L’autoritat competent i els seus agents tenen lliure accés a totes les depen-
dències dels establiments de tatuatge i/o pírcing, amb la finalitat de comprovar
el compliment d’aquest Decret i de la normativa vigent que els sigui d’aplica-
ció.

Article 23

Els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General d’Avaluació i
Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum les llicències d’obertura que
concedeixi per als establiments de tatuatge i/o pírcing.

Capítol VII
De les infraccions i sancions

Article 24

1. L’incompliment dels requisits, condicions, obligacions i prohibicions
establertes en el present Decret s’ha de considerar infracció sanitària, d’acord
amb el que preveuen els articles 32 a 37 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, gene-
ral de sanitat, i els articles 55, 56 i 57 de la Llei 5/2003, de 4 d’ abril, de salut
de les Illes Balears.

2. Correspon als batles la competència per ordenar la iniciació d’expe-
dients sancionadors, així com per imposar les sancions que corresponguin d’a-
cord amb la legislació bàsica estatal i el procediment establert al Decret
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament a seguir per
l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sanciona-
dora. 

3. La resta d’infraccions que duen aparellades sancions que superin el
límit de la competència dels batles establerta a la legislació estatal, seran san-
cionades pel director general competent en matèria d’avaluació i acreditació de
centres, serveis i professionals sanitaris. 

Article 25

1. L’autoritat municipal competent pot tancar cautelarment les
instal·lacions que no disposin de l’autorització prevista en aquest Decret. Així
mateix, com en el cas que es constati un incompliment dels requisits sanitaris
establerts en la normativa vigent, i fins que no es resolguin les deficiències o es
compleixin els requisits que es preveuen en aquest Decret, els ajuntaments
poden suspendre temporalment el funcionament de l’establiment o  la prestació
d’aquests serveis.

2. L’adopció de les mesures preventives en l’apartat anterior no té caràc-
ter de sanció.

Disposició transitòria

Els establiments de tatuatge i/o pírcing que es troben en funcionament
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret disposen d’un termini de 3 mesos,
comptadors des de l’entrada en vigor del present Decret, per adequar-se a les
normes que s’hi estableixen, excepte per a allò que s’estableix a l’article 12,
referent a la formació dels aplicadors, per la qual cosa disposen d’un termini
d’adequació de 6 mesos.

Disposició final primera

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final segona

S’autoritza el titular de la Conselleria de Salut i Consum per dictar totes
les disposicions que siguin necessàries en ordre a l’aplicació i desenvolupament
del present Decret.

Palma, 2 de maig de 2003
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
La consellera de Salut i Consum

Aina M. Salom i Soler

ANNEX I
Mètodes d’esterilització

a) Esterilització per vapor (autoclau) a 120ºC i una atmosfera de pressió
durant 20 minuts o a 135ºC durant 5-10 minuts.

b) Calor sec (forns, estufes) a 180ºC durant una hora, o a 170ºC  durant
una hora i mitja.

ANNEX II
Mètodes de desinfecció

a) Immersió del material en una solució.
b) Immersió en hipoclorit sòdic durant 30 minuts en una proporció d’una

part de lleixiu (en una concentració de 50 grams de clor actiu per litre) per qua-
tre d’aigua. La solució s’ha de preparar immediatament abans de ser utilitzada,
a causa de la progressiva pèrdua d’activitat. Aquest mètode ha de ser d’elecció
per a la neteja de superfícies.

c) Immersió del material en un recipient tapat que contengui una solució
de glutaraldehid al 2% durant 30 minuts. La solució emprada s’ha de rebutjar
diàriament després d’utilitzar-se.

d) Immersió de l’objecte en un recipient tapat que contengui alcohol etí-
lic al 70% durant 30 minuts.

e) Bullir com a mínim durant 20 minuts.

ANNEX III
Contingut bàsic de la formació higiènica i sanitària dels aplicadors

de tatuatges i/o pírcings

1. Pell i mucoses
Anatomia i fisiologia bàsica de la pell i de les mucoses

2. Microbiologia bàsica
Concepte d’infecció
Microorganismes patògens i oportunistes
Microorganismes de transmissió hemàtica
Microorganismes de transmissió cutània

3. Conceptes de desinfecció i asèpsia
Desinfecció de la pell i de les mucoses
Camps quirúrgics

4. Malalties de transmissió hemàtica
Hepatitis
Sida
Tètanus

5. Prevenció i protecció personal
Recomanacions generals
Rentat de màns
Protecció de ferides i lesions de la pell
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Vacunes
Seguretat en el treball

6. Mesures preventives en l’aplicació de tatuatges i/o pírcings

7. Normes sanitàries
Locals i instal·lacions
Condicions higièniques i sanitàries
Neteja i desinfecció dels locals
Estris i material d’ús
Agulles i xeringues
Rasurat i afaitat
Neteja i desinfecció dels locals

8. Residus
Concepte
Tipologia
Gestió

9. Esterilització i desinfecció
Mètodes d’esterilització
Mètodes de desinfecció

— o —

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 8901

Decret 44/2003, de 2 de maig, pel qual s’aprova el reglament de
voluntaris de protecció civil de les Illes Balears.

La Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil, defineix la
Protecció Civil com un servei públic, en l’organització, funcionament i execu-
ció del qual, participen les diferents administracions públiques. En virtut d’a-
questa afirmació, el Govern de les Illes Balears, aprovà el Decret 19/91, de 21
de febrer de creació del Cos de Voluntaris de Protecció Civil del Govern Balear.

La Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes
Balears, publicada en el BOIB del 21 del mateix mes, va regular, en els articles
28 i següents, el concepte i els principis d’actuació que han de regir l’activitat
del voluntariat de protecció civil, i va remetre al Govern de la comunitat l’obli-
gatorietat d’establir el marc reglamentari corresponent.

En l’actualitat es fa necessari recollir, mitjançant el Reglament del volun-
tariat de protecció civil de les Illes Balears, els principis generals que han d’ins-
pirar el voluntariat, així com el seu règim d’activitat, i puntualitzar que aquesta
activitat necessita una estructura concreta i singular; ateses les característiques
de la nostra comunitat autònoma i la descentralització existent, s'ha de preveu-
re, a més a més dels voluntaris que pertanyen al Govern de les Illes Balears, la
possibilitat de creació d’agrupacions insulars i locals de voluntariat que puguin
actuar quan sorgeixi la necessitat de disposar d’un grup de persones preparades
per prestar una primera ajuda, en molts de casos vital, i que, com a coneixedo-
res d’un sector concret, orientin i col·laborin en les tasques de rescat i restabli-
ment de la normalitat davant possibles riscos, catàstrofes o calamitats públiques.

S’entén que les agrupacions insulars i locals han d’estar subjectes a l’au-
toritat dels presidents dels consells o dels batles, com a màxims representants de
les institucions a les quals dóna la competència la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local. En tot cas, quan es faci necessària la intervenció d’una
agrupació local fora del seu terme municipal, el batle l'haurà d’autoritzar, si bé
en la seva actuació dependrà de les autoritats competents del Govern de les Illes
Balears, les quals seran les encarregades de la coordinació i de la formació del
personal voluntari, segons es recull en el mateix Reglament del voluntariat de
protecció civil.

Per tot el que s’ha exposat, i a proposta del conseller d’Interiror, d’acord
amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la ses-
sió de 2 de maig de 2003

DECRET

Article 1

S’aprova el Reglament dels voluntaris de protecció civil de les Illes
Balears, com a annex al present decret.

Article 2

La Direcció General d’Interior, en el desenvolupament de les seves com-

petències sobre voluntariat de protecció civil, mitjançant el Servei de Protecció
Civil de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mantedrà la coordinació
sobre les agrupacions insulars i locals i, mitjançant l’Institut Balear de Seguretat
Pública (IBSP), promourà la formació que s’hi ha d’impartir. Col·laborarà amb
els consells insulars i els ajuntaments en les matèries següents:

- Normalització i homologació d’equips.
- Elaboració de normes i directrius.
- Constitució d’un registre d’agrupacions insulars i locals de voluntariat.
- Organització de cursos de formació.

Disposició Addicional 

Es faculta al conseller d’Interior per al desenvolupament del present
decret, mitjançant Ordre.

Disposició transitòria única

El contingut dels articles 27.3,4 y 28 del Reglament dels voluntaris de
protecció civil de les Illes Balears, referit a les assegurances del personal volun-
tari, entrarà en vigor a partir de la publicació en el BOIB. Fins aleshores, conti-
nuen en vigor les actuals assegurances contractades tant pel Govern de les Illes
Balears com pels ajuntaments per a les agrupacions locals.

Disposició Derogatòria

Queda derogat el Decret 19/1991, de 21 de febrer, de creació del cos de
voluntaris de protecció civil del Govern Balear, així com també qualsevol altra
disposició de igual o inferior rang en tot el que s’oposi al que s’estableix en
aquest decret. 

Disposició final 

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 2 de maig de 2003
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra

ANNEX

REGLAMENT DELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LES
ILLES BALEARS

TÍTOL I
DELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Capítol 1.
Concepte, Objectius i requisits

Article 1

1. Els voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears, són aquelles per-
sones que col·laboren de forma regular amb les distintes administracions de les
Illes Balears, en les tasques de salvament de persones i bens afectats per qual-
sevol sinestre o calamitat pública, així com en la seva prevenció. S’estructuren
com una organització de caràcter humanitari i altruista, l’actuació de la qual és
desinteressada i solidària.

2. L’actuació dels voluntaris no empara activitats de finalitat religiosa,
política o sindical.

Article 2

1. Les persones que siguin professionals dels cossos de seguretat poden
formar part de l’operatiu del voluntariat de protecció civil.

2. No obstant això, en cas d’emergència, i quan els professionals dels cos-
sos de seguretat siguin integrants d’una agrupació de voluntariat i estiguin fora
de servei, té prioritat la prestació de servei en el cos de seguretat al qual pertan-
yin. En el supòsit que un professional dels cossos de seguretat també tengui la
condició de cap de l’agrupació de voluntariat de protecció civil, se n’ha de
designar un substitut. Aquest substitut ha de ser conegut per tots els membres de
l’agrupació i ha d’exercir les funcions pròpies del cap sempre que aquest hagi
de prestar servei en el cos de seguretat al qual pertanyi.
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