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RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2000, per la qual s’especifica l’equivalència o
equiparació de diverses titulacions acadèmiques, únicament a efectes de
registre, amb les que habiliten la inscripció dels instal·ladors de
telecomunicacions de Catalunya (DOGC 3233 27.09.2000)

Mitjançant el Decret 360/1999, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, es determinà, entre altres
requisits, la necessitat de tenir la titulació acadèmica o la qualificació tècnica adequada
que habilitessin la inscripció.

L’article 3.1 d’aquest text normatiu especifica que, pel que fa a aquest requisit, calia
acreditar que es posseïa una d’aquestes titulacions:

a) Enginyer de telecomunicacions, enginyer en electrònica, enginyer en automàtica i
electrònica industrial i enginyer industrial.

b) Enginyer tècnic de telecomunicacions i enginyer tècnic industrial, especialitats en
electricitat o en electrònica industrial.

c) Formació professional de segon grau, branca d’electricitat i electrònica, especialitat
electrònica de comunicacions, o cicle formatiu de grau superior de sistemes de
telecomunicacions i informàtics.

Igualment, en el punt d) de l’esmentat article, s’establia l’habilitació de les altres
titulacions acadèmiques o les qualificacions tècniques equivalents o equiparables que,
a efectes de registre, especifiqués el Departament de la Presidència.

S’han formulat diverses consultes davant la Direcció General de Radiodifusió i Televisió
a l’efecte d’esbrinar si aquest centre directiu considera, a efectes d’inscripció en el
Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, que els títols de mestre
industrial i de perit industrial són equivalents a algun dels que habiliten la inscripció. Per
això, a l’efecte d’evitar la inseguretat jurídica produïda per la indeterminació de la
norma, en aquest aspecte i per tal de resoldre la tramitació de diverses sol·licituds
presentades davant la Direcció General de Radiodifusió i Televisió,

Resolc:

—1 Declarar que les titulacions acadèmiques de mestratge industrial, en la branca
d’electrònica, i peritatge industrial, secció elèctrica, habiliten per a la inscripció en el
Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.

—2 Publicar la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als
efectes previstos a l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de la
Presidència en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquesta disposició legal és una transcripció. En cas de dubtes en la interpretació del
contingut, l'únic text oficial en plena validesa és el publicat en el DOGC.


