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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

15500

Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per
obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de
mestre artesà honorífic

La Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania, determina el marc normatiu pel qual s’ha de regir aquest sector, atenent les
característiques específiques que presenta en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així, aquesta Llei va establir les bases
d’un marc d’actuació que va permetre adoptar els mecanismes necessaris per fomentar i promocionar les empreses emmarcades en el sector
artesà, i donar-los suport, amb l’objectiu de millorar-ne les condicions de rendibilitat, gestió i competitivitat.
El Decret 80/2010, de 18 de juny, regulà el traspàs de les competències en matèria d’artesania al Consell Insular de Mallorca.
La Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, va atribuir, com el títol indica, les competències en matèria d’artesania al Consell Insular de Menorca i al que en
aquell moment era el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
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La situació provocada per les transferències competencials, atesa la normativa abans esmentada i d’acord amb la distribució de competències
que estableix l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, requereix disposar d’un nou marc normatiu que racionalitzi l’ordenació del sector artesà i
incrementi el valor i el prestigi de la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà
honorífic, mitjançant l’establiment dels principis generals del procediment habilitat per obtenir-los.
Així, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 30.18 que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en “Artesania. Foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes. Promoció
de productes artesans. Creació de canals de comercialització”, i l’article 70.14 de la norma estatutària atribueix als consells insulars com a
pròpies les matèries abans referides.
D’altra banda, l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que en les competències que, d’acord amb l’Estatut, els
consells insulars hagin assumit com a pròpies, el Govern de les Illes Balears pot establir els principis generals sobre la matèria, garantint
l’exercici de la potestat reglamentària per part dels consells insulars.
Aquests principis generals, d’acord amb la doctrina establerta pel Consell Consultiu de les Illes Balears davant qüestions semblants, no poden
exhaurir la matèria i s’ha de deixar un marge ample a la reglamentació dels consells insulars.
Així, sense perjudici de la potestat reglamentària atribuïda a les administracions insulars, s’estableixen els principis generals normatius,
formalment identificats en la disposició addicional única, que s’han d’aplicar en tot el territori de les Illes Balears i que, per tant, han de ser
respectats pels consells insulars. Al mateix temps, s’han introduït disposicions complementàries dels principis generals que permetran
disposar d’una regulació que ja podrà ser aplicada en conjunt a tota la comunitat autònoma. Es tracta de regles i mesures que no s’imposen a
les administracions insulars, sinó que s’aproven amb caràcter provisional fins que aquestes decideixin desplaçar-les totalment o parcialment
en l’ús legítim dels poders normatius que els confereix l’Estatut.
La Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis del mercat interior,
determina, amb caràcter general, que les normes dels estats membres no poden contenir disposicions que limitin l’accés a la prestació de
serveis dels operadors de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, a part de preveure una simplificació administrativa en els tràmits
establerts. Aquestes previsions s’han tingut en compte en el text del Decret, que no estableix com a obligació per als artesans la necessitat
d’obtenir el distintiu d’artesà com a requisit per exercir la seva activitat econòmica, sinó com un instrument que acredita la qualitat i el valor
afegit de l’exercici de l’activitat artesana.
L’acreditació de mestre artesà i el document de qualificació artesanal estan actualment regulats per la Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació
de l’artesania i per l’Ordre del conseller de Comerç i Indústria de 12 de desembre de 1985 i l’Ordre del conseller de Comerç i Indústria de 13
de març de 1986, respectivament. L’acreditació d’artesà esta regulada per l’Ordre del conseller de Comerç i Indústria de 22 de gener de 1988
i la de mestre artesà honorífic, per l’ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria d’1 de juliol de 2002.
En l’elaboració d’aquest Decret s’han oït els consells insulars i les entitats i els organismes amb competències en aquest sector.
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D’acord amb l’article 2.2 del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les competències en
matèria d’artesania queden atribuïdes a la Direcció General de Comerç i Empresa, que està integrada en la Conselleria d’Economia i
Competitivitat.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 5 de setembre de 2014,

DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte establir els principis generals del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document
de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic.
L’obtenció d’aquestes acreditacions no és un requisit per exercir l’activitat artesana, sinó que es tracta d’un instrument que acredita la qualitat
i el valor afegit de l’exercici d’aquesta activitat.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquest Decret és aplicable a tots els artesans i les empreses artesanes que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
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Capítol II
Condicions per a l’obtenció de la carta d’artesà, de la carta de mestre artesà i del document de qualificació artesanal
Article 3
Carta d’artesà
1. Poden sol·licitar la carta d’artesà, document que acredita que el titular té els coneixements i les pràctiques adequades en l’ofici artesanal
recollit en el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears, les persones físiques que amb caràcter habitual duen a terme alguna activitat
compresa en el repertori esmentat.
2. Els requisits necessaris per obtenir la carta d’artesà són els següents:
a) Haver exercit l’ofici del qual se sol·licita la carta durant un període mínim d’un any.
b) Acreditar mèrits com ara titulacions acadèmiques o professionals, cursos de formació o qualsevol altre relacionat amb la pràctica
de l’ofici.
c) Residir i elaborar la producció a l’illa on se sol·licita la carta.
d) Disposar d’un taller amb les condicions necessàries per exercir l’ofici.
3. La condició d’artesà s’acredita mitjançant la possessió de la carta que expedeix el consell insular corresponent, segons la residència i la
localitat on s’elabora la producció artesanal.
Article 4
Carta de mestre artesà
1. Poden sol·licitar la carta de mestre artesà les persones físiques que amb caràcter habitual duen a terme alguna activitat compresa en el
Repertori d’Oficis Artesans o n’exerceixen la docència de manera continuada, i que acreditin un nivell elevat de perfecció en la pràctica i els
coneixements teòrics del seu ofici artesà.
2. Els requisits necessaris per obtenir la carta de mestre artesà són els següents:
a) Disposar de la carta d’artesà en vigor.
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b) Haver exercit l’ofici del qual se sol·licita la carta durant un període mínim de deu anys.
c) Acreditar mèrits com ara titulacions acadèmiques i professionals, experiència docent, premis i distincions, cursos de formació,
publicacions o qualsevol altre relacionat amb la pràctica o el foment de l’ofici.
d) Residir i elaborar la producció a l’illa on se sol·licita la carta.
e) Disposar d’un taller amb les condicions necessàries per exercir l’ofici.
3. La condició de mestre artesà s’acredita mitjançant la possessió de la carta que expedeix el consell insular corresponent, segons la
residència i la localitat on s’elabora la producció artesanal.
Article 5
Document de qualificació artesanal
1. Poden sol·licitar el document de qualificació artesanal les unitats econòmiques legalment constituïdes que, amb caràcter habitual, duen a
terme alguna activitat compresa en el Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears.
2. Els requisits necessaris per obtenir el document de qualificació artesanal són els següents:
a) Que l’activitat desenvolupada tengui caràcter preferentment manual, que no es perdi aquest caràcter per l’ús de maquinària
auxiliar i que origini un producte individualitzat.
b) Que la persona responsable de l’activitat de l’empresa sigui un artesà que posseeixi la carta de mestre artesà i dirigeixi i controli
tot el procés productiu, i hi participi.
c) Tenir el domicili social i la producció a l’illa on se sol·licita el document.
d) Disposar d’un taller amb les condicions necessàries per exercir l’ofici.
3. La condició d’empresa artesana s’acredita mitjançant la possessió del document de qualificació artesanal que expedeix el consell insular
corresponent, en funció del domicili social i la localitat on s’elabora la producció artesana.
4. Per renovar el document de qualificació artesanal és necessari complir els requisits exigits per obtenir-lo i la permanència en l’exercici de
l’activitat artesana per a la qual es va expedir. A aquest efecte, s’ha de presentar la sol·licitud de renovació en el consell insular corresponent.
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Capítol III
Procediment
Article 6
Inici del procediment
1. Les persones o entitats interessades a obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà o el document de qualificació artesanal han
d’adreçar la sol·licitud al departament competent en matèria d’artesania del consell insular corresponent al territori insular on duen a terme la
seva activitat artesana.
2. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació acreditativa següent:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, passaport o document acreditatiu equivalent de la persona sol·licitant.
b) Certificat d’empadronament.
c) Titulacions acadèmiques i professionals oficials, cursos de formació impartits per entitats oficials i altres mèrits relacionats amb
l’exercici de l’ofici del qual se sol·licita el distintiu.
d) Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques i en el règim corresponent de la Seguretat Social, i informe de vida laboral.
e) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora i del procés d’elaboració.
f) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
g) Justificant del pagament de les taxes.
Excepcionalment, es pot tramitar la sol·licitud de carta d’artesà o carta de mestre artesà sense la presentació de la documentació assenyalada
en l’apartat 2.d), sempre que la persona sol·licitant acrediti que l’exercici del seu ofici no suposa una activitat econòmica, sinó que té per
única finalitat conservar i transmetre uns coneixements que formen part dels oficis tradicionals i de la cultura pròpia de les Illes Balears.
3. En el cas de sol·licitar el document de qualificació artesanal s’ha de presentar la documentació següent:
a) Escriptura de constitució, estatuts i, si s’escau, modificacions ulteriors degudament inscrites en el registre corresponent.
b) Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat i còpia de l’escriptura de poder suficient atorgada a favor seu, si s’escau.
c) Còpia del CIF de l’entitat.
d) Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques.
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e) Certificat d’alta en la Seguretat Social dels treballadors de l’empresa o certificat de no tenir treballadors assalariats.
f) Declaració responsable del mestre artesà que presta el seus serveis exclusivament en l’entitat sol·licitant.
g) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora i del procés d’elaboració.
h) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
i) Justificant del pagament de les taxes.
4. El departament competent en matèria d’artesania del consell insular ha d’examinar si la sol·licitud compleix els requisits exigibles, si s’ha
aportat la documentació preceptiva i si és suficient per valorar-la. En cas contrari, s’ha de requerir la persona o entitat interessada perquè en
el termini de deu dies hàbils esmeni els defectes o aporti la documentació sol·licitada, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que
desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de dictar el consell insular corresponent en els termes de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 7
Instrucció i terminació del procediment
1. Si ho considera necessari, l’òrgan competent en matèria d’artesania del consell insular corresponent pot visitar el taller de l’aspirant, a fi de
verificar-ne les condicions i la capacitació artesanal de la persona o l’entitat sol·licitant. En les visites al taller, pot rebre l’assessorament de
persones especialitzades en l’ofici de què es tracti.
2. Una vegada completada i valorada la sol·licitud, l’òrgan competent en matèria d’artesania del consell insular corresponent ha de proposar
concedir o denegar la carta o l’acreditació sol·licitada.
3. En el termini màxim de quatre mesos comptadors des que s’hagi presentat la sol·licitud, l’òrgan competent en matèria d’artesania del
consell insular corresponent ha de resoldre, motivadament, sobre la sol·licitud presentada. Els efectes del silenci administratiu són
estimatoris.
Article 8
Validesa de les acreditacions
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La carta d’artesà i la carta de mestre artesà tenen una vigència il·limitada i el document de qualificació artesanal té una vigència de 5 anys.
Malgrat això, aquestes acreditacions perden la validesa en els casos següents:
a) Que s’hi renunciï o cessi l’activitat.
b) Que s’incompleixin els requisits exigits per obtenir-les.
c) Que no es renovi l’acreditació, en el cas d’empreses amb document de qualificació artesanal.
Capítol IV
Carta de mestre artesà honorífic
Article 9
Carta de mestre artesà honorífic
1. La carta de mestre artesà honorífic és el diploma acreditatiu mitjançant el qual es reconeixen les qualitats especials i els mèrits d’una
persona, arran de la valoració que la seva trajectòria professional o tasca continuada a favor de l’artesania s’ha traduït en la potenciació, el
desenvolupament i el coneixement millor d’un ofici, d’un sector artesanal o de l’artesania en general.
2. L’òrgan competent en matèria d’artesania del consell insular corresponent pot concedir la carta de mestre artesà honorífic d’ofici o a
proposta d’alguna de les entitats següents:
a) Qualsevol ajuntament, amb l’acord previ del ple municipal.
b) Associacions legalment constituïdes que siguin representatives del sector artesanal.
c) El Govern de les Illes Balears.
3. Les sol·licituds o propostes s’han d’acompanyar d’un informe sobre la persona a la qual es pretén concedir la carta d’artesà honorífic, emès
per l’entitat impulsora, en què se’n detallin i justifiquin els mèrits, les actuacions i la trajectòria en relació amb l’artesania que la fan
mereixedora d’aquesta acreditació.
4. El consell insular corresponent emet un diploma acreditatiu de la concessió de la carta de mestre artesà honorífic.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 121
6 de setembre de 2014
Fascicle 204 - Sec. I. - Pàg. 40792

Capítol V
Registres
Article 10
Registre d’Artesans, Registre de Mestres Artesans, Registre d’Empreses Artesanes i Registre de Mestres Artesans Honorífics
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma té la titularitat del Registre d’Artesans de les Illes Balears, del Registre de Mestres Artesans
de les Illes Balears, del Registre d’Empreses Artesanes de les Illes Balears i del Registre de Mestres Artesans Honorífics de les Illes Balears.
Aquests registres estan integrats per les dades de cada un dels registres dels consells insulars, els quals en són titulars en funció de l’àmbit
territorial.
2. En el seu àmbit territorial, correspon a cada consell insular inscriure, cancel·lar i practicar la resta d’assentaments que pertoquin, i dictar
els actes i adoptar els acords que permetin accedir a aquests registres, de conformitat amb l’ordenament vigent.
3. L’obtenció de la carta d’artesà, de la carta de mestre artesà, del document de qualificació artesanal i de la carta de mestre artesà honorífic
dóna lloc a la inscripció en el registre corresponent, i la pèrdua de la validesa d’aquestes acreditacions dóna lloc a la baixa de la inscripció en
el registre.
4. En cas de renúncia o cessament de l’activitat, la persona o entitat titular de l’acreditació d’artesà ha de comunicar per escrit aquesta
circumstància i ha de sol·licitar la baixa de la inscripció en el registre corresponent.
Disposició addicional única
Habilitació competencial
1. Tenen caràcter de principis generals dictats a l’empara de l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció feta per
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, els capítols I, II i IV.
2. D’altra banda, constitueix normativa complementària i, per tant, pot ser desplaçada per la normativa que cada consell insular fixi al seu
territori, el capítol III.
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3. El capítol V es dicta en virtut de la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que li atribueix l’article 30.18 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció feta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
Disposició transitòria única
Règim transitori
En entrar en vigor aquest Decret, les cartes d’artesà, les cartes de mestre artesà i els documents de qualificació artesanal atorgats a l’empara
de la normativa anterior conserven la validesa durant el període de vigència corresponent, transcorregut el qual els titulars els han de renovar
de conformitat amb el que estableix aquest Decret.
Disposició derogatòria única
Règim de derogació
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret i, en concret, les disposicions següents:
— Ordre del conseller de Comerç i Indústria de 12 de desembre de 1985 per la qual es regulen la concessió i l’ús de la carta de mestre artesà.
—Ordre del conseller de Comerç i Indústria de 22 de gener de 1988 per la qual es regula la concessió i l’ús de la carta d’artesà.
— Ordre del conseller de Comerç i Indústria de 13 de març de 1986 per la qual es regulen la concessió del document de qualificació artesanal
i la inscripció en el Registre d’Empreses Artesanes.
— Ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria de 16 de juliol de 2002 per la qual s’aprova el qüestionari base per a l’obtenció de la
carta d’artesà i de la carta de mestre artesà.
— Ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria d’1 de juliol de 2002 per la qual es crea i es regula la concessió de la carta de mestre
artesà honorífic.
Disposició final primera
Desplegament normatiu
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’artesania i els òrgans competents dels consells insulars per dictar les
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disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 de setembre de 2014
El conseller d’Economia i Competitivitat
El vicepresident i conseller de Presidència,
president per suplència del Consell de Govern
(art. 2 del Decret 5/2013, de 2 de maig,
del president de les Illes Balears)
Joaquín García Martínez
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Antonio Gómez Pérez

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

