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Justament, un dels elements econòmics del mòdul aplicat a aquells centres
que s’ha vist afectat per la situació autonòmica és elplus d’insularitat del personal
d’administració i de serveis, recollit com a complement salarial en el Conveni
col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes, total o parcialment, amb
fons públics, i que fins ara es fixava com a increment del mòdul d’altres despeses
a les lleis de pressuposts generals de l’Estat.
A causa de la nova realitat de les competències, la Llei de pressuposts de
l’Estat per 1999 no preveu l’increment per aquell concepte retributiu.
Per la qual cosa i mentre es configura definitivament el mòdul econòmic per
als centres concertats afectats, i per evitar desfasaments davant la nova situació de
les competències, és necessari efectuar l’increment d’un 1’8 % de la quantitat
establerta a la Llei general de pressuposts de l’Estat per 1998. Així, la quantitat de
24.634 PTA establerta per a l’any 1998 queda fixada en 25.077 PTA per a 1999.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Esports, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 12 de març de 1999,

percentatge de l’1’8% aplicable amb caràcter general a l’increment retributiu dels
funcionaris públics per a l’exercici esmentat.

DECRET

Article 4
Les quantitats globals previstes en l’annex del Decret 88/1998, de 16
d’octubre, es veuran modificades amb el resultat de l’aplicació de l’actualització
prevista en aquest Decret.

Article únic.
S’incrementa en 25.077 PTA el mòdul econòmic d’altres despeses fixat a
l’annex IV dels pressuposts generals de l’Estat per 1999, a causa del major cost
que suposa el plus d’insularitat del personal d’administració i de serveis dels
centres que imparteixen els ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària
obligatòria, formació professional de primer i segon grau, cicles formatius de grau
mitjà i superior, batxillerat unificat polivalent, curs d’orientació universitària i el
nou batxillerat regulat a la Llei d’ordenació general del sistema educatiu.
Disposició final primera.
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esports perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’exercici de tot el que es preveu en
aquest Decret.
Disposició final segona.
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, l’increment de les quanties econòmiques tindrà efectes des
de l’1 de gener de 1999”.

Article 2
Les quantitats corresponents als exercicis dels anys 2000, 2001 i 2002,
previstes en l’annex del Decret 88/1998, de 16 d’octubre, es veuran igualment
incrementades en el percentatge que respectivament es fixi per a aquestes
anualitats a la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma com a
increment retributiu dels funcionaris públics.
Article 3
L’actualització prevista en els articles anteriors, com també l’increment
retributiu transitori, a títol de bestreta a compte, es percebrà fins que es determini
en l’Estatut de la funció pública docent o en la normativa específica que s’aprovi
a aquest efecte, el règim retributiu final i definitiu, moment en el qual es
regularitzaran les diferències que pertoquin.

Disposició addicional
L’increment percentual corresponent a l’exercici de 1999 tendrà efectes a
partir de dia 1 de gener d‘aquest any. Els increments corresponents als exercicis
successius, fins al del 2002, si s’escauen, s’aplicaran a partir de cada 1 de gener.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esports perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’exercici de tot el que es preveu en
aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
12 de març de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

Palma, 12 de març de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer i Massanet
— o —Núm. 5295
Decret 22/1999, de 12 de març, de modificació del contingut del
Decret 88/1998, de 16 d’octubre, pel qual s’aproven mesures
retributives de caràcter transitori per al personal docent no
universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
El Decret 88/1998, de 16 d’octubre, va aprovar l’increment retributiu per al
personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb caràcter transitori i a títol de bestreta a compte,
fins que es produeixi l’aprovació definitiva de l’Estatut de la funció pública
docent.
A aquest efecte, i mitjançant l’annex corresponent, es varen fixar les
quanties corresponents a percebre durant el període que comprèn les anualitats del
1998 al 2002, ambdues incloses, tant amb relació al complement específic docent
(codi 50) com al complement per formació permanent (codi 57).
No es va preveure, en canvi, l’actualització que anualment es produeix, amb
caràcter general i com a norma bàsica estatal, de les retribucions dels funcionaris
públics, cosa que produiria una pèrdua de capacitat adquisitiva del règim transitori
previst en el Decret 88/1998, no volguda per aquest i que s’intenta corregir. Per
tot això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Esports i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 12 de març de 1999,

DECRET
Article 1
Les quantitats corresponents a l’exercici de 1999 que figuren a l’annex que
acompanya el Decret 88/1998, de 16 d’octubre, queden incrementades en el

El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer Massanet
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL
Núm. 5288
Decret19/1999, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla d’ús i gestió
del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca per al període de 19992002, i es dicten les normes necessàries per acomplir-lo.
El Parc Natural de s’Albufera va ser creat pel Decret 4/1988, de 28 de gener,
que, en el seu art. 4, preveu la redacció del Pla d’ús i gestió del Parc. Per Decret 89/
1990, de 4 d’octubre, es va aprovar aquest Pla que en preveia la revisió en el
termini de quatre anys. Aquesta revisió s’ha efectuada, i la Junta Rectora del Parc,
reunida en sessió plenària el dia 16 de juliol de 1996, va acordar informar
favorablement sobre la nova versió del Pla d’ús i gestió. Posteriorment, aquesta
proposta s’ha sotmesa a informe jurídic, a al·legacions d’entitats interessades, a
estudi i a dictamen d’aquestes, fins a l’actual formulació del Pla.
Atès que el primer Pla va ser aprovat per Decret, i que s’introdueixen els
canvis pertinents en la nova formulació; i que algunes de les seves determinacions
suposen obligacions de caràcter general, necessàries per al compliment dels
objectius del Parc i del mateix Pla d’ús i gestió, correspon aprovar igualment per
decret el nou Pla, i publicar amb aquest nivell normatiu les determinacions
d’aquest que constitueixen obligacions de caràcter general.
Amb el desplegament del Pla de 1990 s’han complert determinades
previsions, i altres circumstàncies han canviat (com per exemple, l’adquisició pel
Govern de la major part de l’àrea dedicada a l’antiga activitat salinera), de manera
que és pertinent introduir modificacions a la normativa del Parc, així com es
reflecteixen en aquesta norma.
Atès que l’àrea de les antigues salines era l’única on eren viables activitats
de producció de sal, piscicultura o aqüicultura amb un impacte ambiental de poca
entitat, i que l’àrea ha passat a ser majoritàriament pública, no té sentit conservar
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aquesta previsió en la formulació del Pla d’ús i gestió, de manera que s’ha suprimit.
El Pla distingeix entre activitats de caràcter regulat, de tipus tècnic o escassa
capacitat de generar impactes ambientals que, si n’és el cas, les autoritzarà el
director conservador del Parc, i altres no regulades, que puguin tenir importància
o transcendència des del punt de vista mediambiental, que les autoritzarà el
director general.
Una altra novetat del Pla és l’increment de les limitacions a la pesca de
l’anguila, un recurs biològic d’importància que, malauradament, esdevé
progressivament escàs a s’Albufera i amb caràcter general. Les limitacions
establertes tenen la finalitat d’afavorir la recuperació de l’espècie, i es dicten a
partir dels resultats de captures dels anys en què s’ha practicat la pesca, de les
informacions tècniques de caràcter general i del caràcter d’espai natural protegit
que té s’Albufera.
Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia
12 de març de 1999,

DECRET
Article l. Aprovació
S’aprova el Pla d’ús i gestió de ’Albufera per al període l999-2002, que
queda dipositat a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral.
Article 2. Regulació general
Amb relació als drets i les obligacions dels usuaris del Parc i dels propietaris
de finques incloses en el seu àmbit, s’aplicarà el que disposa aquest Decret, on es
recullen totes les normes que, amb caràcter complementari a les legalment
vigents, hauran d’aplicar-se per assegurar el compliment dels objectius del Parc.
Article 3. Regulació d’aprofitaments i autoritzacions
1. Els següents usos i aprofitaments es regularan exclusivament per la
normativa general que els afecta, sense restriccions específiques distintes de les
establertes a l’article 9.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres:
a) ramaderia extensiva;
b) conreus tradicionals, inclòs el de l’arròs, a les terres destinades actualment
a aquest ús;
c) ús de substàncies químiques a jardins, horts o habitatges;
d) apicultura;
e) recol·lecció no comercial d’espècies silvestres no protegides fora de les
propietats públiques;
f) investigació científica que no impliqui captura, recol·lecció o molèsties a
la fauna i a la flora.
2. Se sotmetran a l’autorització prèvia del director conservador del Parc,
amb les condicions que es determinin oïda la Junta Rectora del Parc, les següents:
a) activitats d’investigació científica distintes de les esmentades al punt
anterior;
b) aprofitaments forestals o millores silvícoles;
c) circulació de cavalls o vehicles fora dels camins o itineraris adequats per
a aquest efecte;
d) pesca esportiva en les aigües públiques del Parc i industrial a les privades;
e) captura i recol·lecció d’espècies no catalogades ni cinegètiques per causa
justificada (investigació o aprofitaments compatibles amb la conservació);
f) recol·lecció d’alga al litoral del Parc, per a la qual cosa es podran limitar
els mitjans mecànics que s’han d’utilitzar per assegurar la conservació de platges
i dunes;
g) l’acampada a les zones d’aparcament;
h) ús ordinari de les infraestructures del Parc no obertes al públic en general.
3. Se sotmetran a l’autorització prèvia del director general de Medi Ambient
les següents:
a) pràctiques esportives col·lectives (de més de 10 persones);
b) ús d’herbicides, insecticides o pesticides fora de jardins, horts o habitatges;
c) excavacions i moviments de terra, inclosa l’obertura, el dragat o el
soterrament de sèquies o canals;
d) nous tancaments de propietats;
e) irrigació amb aigües depurades;
f) obres de manteniment de camins existents;
g) nous abocaments sòlids o líquids compatibles amb la conservació del
Parc;
h) ús extraordinari de les infraestructures del Parc no obertes al públic en
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general.
La Junta Rectora informarà sobre les condicions amb què es podran
concedir aquestes autoritzacions.
Article 4. Usos i activitats prohibides
No es podrà autoritzar a l’àmbit del Parc cap activitat que suposi una
alteració important dels valors naturals d’aquest. En queden explícitament
prohibides les següents:
a) l’emissió de gasos, líquids, partícules o radiacions que puguin afectar
sensiblement l’ambient atmosfèric o hídric;
b) tirar o abandonar residus sòlids fora de les papereres o contenidors
adequats per a aquest efecte;
c) l’abocament no autoritzat de residus líquids i el d’aigües residuals no
tractades o objecte únicament de tractament primari;
d) la captura, recol·lecció, tala, amputació, mort o molèstia de cap individu
animal o vegetal de les espècies autòctones del Parc, amb les excepcions que
preveu aquest Pla;
e) la recol·lecció, manipulació o destrucció de nius, així com qualsevol
acció que modifiqui les àrees de nidificació;
f) la introducció d’espècies silvestres al·lòctones;
g) l’extracció d’arena, l’alteració del perfil de les platges i la destrucció de
la vegetació dunar;
h) la destrucció o deteriorament de qualsevol infrastructura pròpia del Parc;
i) acampar a l’interior del Parc, llevat de les zones d’aparcament amb
l’autorització corresponent;
j) la producció de renous innecessaris que puguin destorbar la fauna o
ocasionar molèsties als visitants;
k) la instal·lació de qualsevol tipus de publicitat fixa, mòbil o sonora. No
s’entenen com a publicitat els cartells indicadors dels establiments turístics
permesos:
l) l’emmagatzematge de ferralla i enderrocs a l’interior del Parc;
m) la pesca sense autorització;
n) la pràctica del pícnic fora de les zones habilitades específicament;
o) la circulació no autoritzada de cavalls fora dels itineraris habilitats a
aquesta finalitat;
p) l’estacionament de vehicles fora de les àrees habilitades;
q) l’ús no autoritzat d’armes de tot tipus;
r) el vol sobre el Parc a una altura inferior als 200m excepte amb finalitats
d’extinció d’incendis, científiques o de tractament fitosanitari;
s) tot tipus de maniobres i exercicis militars llevat dels supòsits prevists a la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de juliol, que regula los estados de alarma, excepción
o sitio;
t) l’estesa de línies aèries telefòniques o elèctriques;
u) activitats esportives competitives.
Article 5. Recursos cinegètics i piscícoles
1) La pràctica de la caça a l’interior del Parc Natural es regularà específicament
per Ordre del conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, i les
determinacions de l’ordre anual de vedes, tot tenint en compte l’establert a la
disposició transitòria segona d’aquest Decret.
2) La pesca esportiva d’anguila amb cucada es podrà autoritzar anualment
entre els dies 1 de juliol i 16 de gener amb les modalitats i limitacions
complementàries segons les circumstàncies de l’any que estableixi la Direcció
General de Medi Ambient, oïda la Junta Rectora del Parc.
3) L’aprofitament comercial de l’anguila queda restringit a les propietats
privades incloses en el Parc, en benefici dels seus propietaris, i amb les limitacions
que estableix la Llei quant a mètodes de pesca. A les propietats públiques, s’hi
podrà mantenir una activitat pesquera testimonial limitada, com a màxim, a quatre
mesos anuals, amb un total de 35 morenells i un límit anual de captures de 2.000
kg segons concreti anualment el director general, d’acordamb les circumstàncies
concretes de l’any.
4) Altres modalitats o espècies sotmeses a pesca (com el cranc americà o el
peix d’escata) les podrà autoritzar la Direcció General de Medi Ambient , oïda la
Junta Rectora i sempre sota les garanties de control que evitin un malbaratament
dels recursos.
Article 6. Ús públic
1) L’accés a peu i ús de les platges, viari públic del Parc i la resta de zones
de domini públic serà lliure i gratuït, i s’efectuarà d’acord amb els principis
establerts en aquest Pla. El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral ,oïda la Junta Rectora i per motius de conservació, podrà establir un límit
de visitants simultanis a les àrees en què aquesta limitació fos necessària.
2) L’accés i ús de les propietats de la comunitat autònoma podrà ser limitat
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per resolució del director general de Medi Ambient a proposta del director
conservador, oïda la Junta Rectora, per motius de conservació.
3) Les visites guiades o d’escolars, i de grups de més de quinze persones ,
han de ser objecte de concertació prèvia amb la direcció del Parc.
4) L’accés i ús de les zones privades queda regulat segons el dret de
propietat.
5) L’accés a l’interior de les zones humides i la vegetació palustre únicament
es permet per motius de recerca o de gestió i prèvia autorització del director
conservador del Parc.
6) La circulació fora dels camins sense autorització de la direcció del Parc
no es podrà efectuar amb mitjans mecànics ni a cavall, llevat de les finques de
propietat privada per part dels propietaris o les persones que aquests autoritzin.

interessats.

Article 7. Ordenació urbanística
1) Les obres que s’hagin d’efectuar a l’interior del Parc Natural de s’Albufera
dins la Planificació prevista en aquest Pla d’ús i gestió queden declarades d’interès
general a tots els efectes.
2) A l’interior del Parc no es permet cap actuació urbanística que impliqui
l’edificació o modificació del terreny , amb l’excepció de la reparació, restauració
i conservació dels edificis existents, sempre que es destinin a usos agrícoles,
ramaders, o serveis del mateix Parc i no se n’incrementin l’altura o la superfície.
3) Queden expressament prohibits a l’àmbit del Parc l’obertura de nous
vials i moviments de terres, llevat dels imprescindibles per a les actuacions
previstes al Pla d’ús i gestió del Parc. El conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, oïda la Junta Rectora podrà autoritzar obres de millora dels
camins existents sempre que no representi un canvi respecte de l’ús i la destinació
actuals.
4) El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
excepcionalment i previ informe favorable de la Junta Rectora, podrà autoritzar
altres activitats no previstes en els paràgrafs anteriors , sempre que s’acrediti o que
es consideri d’ interès general i no siguin incompatibles amb els criteris de
conservació del Parc.

Disposició derogatòria única
Queda derogat el Decret 89/1990, de 4 d’octubre, d’aprovació del Pla d’ús
i gestió de l’Albufera de Mallorca, que dicta les normes necessàries per al seu
compliment.

Article 8. Règim hidràulic
1. Els abocaments d’aigües depurades han d’ésser objecte, en tot cas,
d’autorització del conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
oïda la Junta Rectora del Parc.
2. El manteniment d’emissaris d’aigües pluvials a l’interior del Parc ha de
ser objecte d’autorització específica de la Junta d’Aigües, previ informe de la
Direcció General de Medi Ambient, condicionat al fet que aquelles no contenguin
substàncies nocives per a la fauna o la flora.
3. Les autoritzacions d’obertura de nous pous, l’increment de les concessions
actuals o l’obertura de pous absorbents a l’interior del Parc o a una distància
inferior a mil metres, si afecten els aqüífers del Parc, requeriran informe del
director general de Medi Ambient, oïda la Junta Rectora del Parc.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Article 9. Vigilància
El personal de vigilància del Parc està obligat en tot moment a fer complir
aquesta normativa i queda facultat per donar per acabada la visita de manera
raonada en cas d’incompliment de la normativa, a més d’elevar les denúncies
corresponents, si pertoca.
Article 10. Règim sancionador
Per a la conservació dels recursos naturals hi serà d’aplicació el règim
sancionador previst a la Ley 4/l989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres i altra normativa sectorial
aplicable, la legislació autonòmica aplicable que desplegui aquestes normes de
protecció i la normativa civil o penal aplicable que pertoqui.
Disposició addicional primera
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, oïda la Junta
Rectora, podrà autoritzar les modificacions puntuals de la carretera C-712 previstes
en l’adaptació del PGOU de Muro al POOT, prèvia avaluació d’impacte ambiental
en aplicació de la normativa que correspongui.
Disposició addicional segona
En totes les disposicions d’aquest Decret que afectin el domini públic
marítim i terrestre, la tutela del qual correspon al Ministeri de Medi Ambient, les
actuacions atribuïdes a organismes de l’Administració autonòmica ho seransense
perjudici del que disposa la Llei 22/1988, de costes.
Disposició transitòria primera
Els propietaris o titulars d’emissaris que aboquen a l’interior del Parc, canals
o torrents que hi aboquen directament disposen d’un termini de tres mesos per
sol·licitar l’autorització corresponent. Transcorregut aquest termini, les canonades
o emissaris que no hagin estat objecte de petició podran ésser retirats o eliminats
per l’Administració, prèvia la tramitació de l’expedient oportú, amb audiència als

Disposició transitòria segona
Fins que no s’aprovi l’Ordre específica reguladora de la pràctica de la caça
a què fa referència l’article 5 d’aquest Decret, aquesta activitat es regularà per
l’Ordre de l’extinta Conselleria d’Agricultura i Pesca de 15 de desembre de 1988
i per les determinacions de l’Ordre anual de vedes, tot tenint en compte l’establert
en els paràgrafs següents:
a) La referència que l’article 4 fa a l’Ordre general de vedes de dia 20 de
maig de 1988, s’entendrà feta a l’ordre general de vedes anual.
b) La referència que l’article 5 fa al director general d’Estructures Agràries
i Medi Natural, s’entendrà feta al director general de Medi Ambient.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears”.
12de març de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Mtas i Palou
El conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral.
Miquel Ramis i Socias
— o —-

Núm. 5290
Decret 20/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el Decret 109/
1998, de 27 de novembre de 1998, pel qual es regula la identificació
d’animals de les espècies ovina i caprina a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Per Decret 109/1998, de 27 de novembre, es regula la identificació d’animals
de les espècies ovina i caprina a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
desplegament del Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i de registre
dels animals de les espècies bovina, porcina, ovina i caprina, de conformitat amb
la Directiva 92/102/CC, la qual trasllada.
Havent-se plantejat que de la redacció donada a l’article 3, com també a
determinats punts del seu annex, podria interpretar-se la no-adequació d’aquest a
la normativa bàsica estatal sobre la matèria, es considera necessari procedir-ne a
la modificació.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 12 de març de 1999,

DECRET
Article únic
Es modifiquen els articles 4.3, 5,2 i l’ANNEX del Decret 109/1998, de 27
de novembre, pel qual es regula la identificació d’animals de les espècies ovina i
caprina a la Comunitat Autònoma de les Illes balears, en els termes següents:
Primer. El paràgraf primer de l’article 4.3, quedarà redactat de la manera
següent:
“Les explotacions que utilitzin com a mètode d’identificació individual un
sistema electrònic homologat, podran utilitzar-lo com a sistema d’identificació
individual, i es manté l’obligació d’identificar aquests animals amb el codi
d’explotació, mitjançant cròtal o tatuatge”.
Segon. L’article 5.2 tindrà la redacció següent:
“La identificació dels animals haurà d’anotar-se en el llibre de registre de
l’explotació. Aquest llibre haurà de presentar-se anualment a la Conselleria
d’Agricultura, Comerç i Indústria, perquè el comprovi”.
Tercer. L’apartat A-1-1) de l’ANNEX quedarà redactat de la manera

