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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
13429 Correcció d’errors del Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es 

modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial 
per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Havent observat errors en el Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen 
diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la 
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 125, de 22 de maig de 2010, i en el seu 
suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 3, entre els paràgrafs 10 i 11 s’ha d’afegir la frase: «L’autoritat competent 
pot verificar aquesta capacitat d’acord amb el que disposa l’article 15 del Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre».

A la pàgina 22, apartat deu, on diu: «L’instal·lador en baixa tensió ha d’exercir la seva 
activitat en el si d’una empresa instal·ladora de gas...», ha de dir: «L’instal·lador en baixa 
tensió ha d’exercir la seva activitat en el si d’una empresa instal·ladora de baixa 
tensió...».

A la pàgina 31, apartat catorze, on diu: «Catorze. L’apartat 7.b) de l’annex II del Reial 
decret 836/2003, de 27 de juny...», ha de dir: «Catorze. L’apartat 7.b) de l’annex II de 
la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2...».

A la mateixa pàgina, apartat quinze, on diu: «Quinze. L’annex V del Reial decret 
836/2003, de 27 de juny, queda substituït pel següent», ha de dir: «Quinze. L’annex V 
de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 queda substituït pel següent:».

A la pàgina 34, on diu: «Setze. L’apartat 3 de l’annex VI del Reial decret 836/2003, de 
27 de juny, queda substituït pel següent:

“3. Requisits per a l’obtenció del carnet.

L’obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D’una banda requereix la concurrència 
dels requisits següents:

a) Ser major d’edat.
b) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l’òrgan 

competent de la comunitat autònoma on es realitzi el curs.
d) La superació d’un examen efectuat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma 

on s’ha realitzat el curs indicat en el paràgraf anterior.

D’altra banda, s’obté directament el carnet de gruista o operador de grua torre si es 
disposa d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el 
Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial del qual coincideixi 
amb les matèries objecte del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció d’aquests 
aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària.
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En els dos casos, superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l’orientació, 
equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.”»

Ha de dir:

«Setze.  L’apartat 3 de l’annex VI de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 
4 queda substituït pel següent:

“3.  Requisits per a l’obtenció del carnet.

L’obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D’una banda requereix la concurrència 
dels requisits següents:

a) Ser major d’edat.
b) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
c) Superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l’orientació, equilibri i 

agudesa auditiva i aptituds psicològiques.
d) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l’òrgan 

competent de la comunitat autònoma on es realitzi el curs.
e) La superació d’un examen efectuat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma 

on s’ha realitzat el curs indicat en el paràgraf anterior.

D’altra banda, s’obté directament el carnet de gruista o operador de grua torre si es 
disposa d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el 
Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial del qual coincideixi 
amb les matèries objecte del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció d’aquests 
aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària. També en aquest cas, superar un examen mèdic sobre agudesa 
visual, sentit de l’orientació, equilibri, i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.”»

A la pàgina 34, article novè, apartat u, on diu: «...es considera complerta l’exigència 
que estableix l’apartat c) de l’article 5.10 de la Instrucció tècnica complementària...», ha de 
dir:  «... es considera complerta l’exigència que estableix la lletra d) de l’apartat 5.10 de la 
Instrucció tècnica complementària...».

A la pàgina 38, on diu: «Set.  L’apartat 3 de l’annex VII del Reial decret 837/2003, de 
27 de juny, queda redactat de la manera següent:

“3. Requisits per a l’obtenció del carnet.

L’obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D’una banda requereix la concurrència 
dels requisits següents:

a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
b) Tenir complerts 18 anys en el moment de fer la sol·licitud del curs que s’esmenta 

al paràgraf c).
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l’òrgan 

competent de la comunitat autònoma.
d) La superació d’un examen teoricopràctic efectuat per l’òrgan competent de la 

comunitat autònoma en què radiqui l’entitat que va impartir el curs.

D’altra banda, s’obté directament el carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada 
quan es disposa d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial del qual 
coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
d’aquests aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.

En els dos casos, superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a aquest 
tipus d’activitats, que inclou examen sobre agudesa visual, sentit de l’orientació, equilibri i 
agudesa auditiva.”»
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Ha de dir:

«Set. L’apartat 3 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 queda redactat 
de la manera següent:

“3.  Requisits per a l’obtenció del carnet.

L’obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D’una banda requereix la concurrència 
dels requisits següents:

a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
b) Tenir complerts 18 anys en el moment de fer la sol·licitud del curs que s’esmenta 

a l’apartat c).
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l’òrgan 

competent de la comunitat autònoma.
d) La superació d’un examen teoricopràctic efectuat per l’òrgan competent de la 

comunitat autònoma en què radiqui l’entitat que va impartir el curs.
e) Superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a aquest tipus d’activitat, 

que inclou examen d’agudesa visual, sentit de l’orientació, equilibri i agudesa auditiva.

D’altra banda, s’obté directament el carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada 
quan es disposa d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial del qual 
coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
d’aquests aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària. També, en aquest cas, superar un examen mèdic, 
psicotècnic i físic, específic per a aquest tipus d’activitats, que inclou examen sobre 
agudesa visual, sentit de l’orientació, equilibri i agudesa auditiva.”»

A les pàgines 57, 58 i 59, a l’article setzè, on diu: «Reial decret 2068/2008», ha de dir: 
«Reial decret 2060/2008».
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