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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 25070
Llei 17/2001 de 19 de desembre, de protecció ambiental de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La protecció de la biodiversitat s’ha convertit en un dels reptes majors de
les societats humanes en el camí de reequilibrar les relacions amb la resta de la
natura i permetre, així, un avenir bo i ple d’oportunitats per a les futures
generacions humanes. La Convenció sobre la biodiversitat signada a la Cimera
de la Terra de Río de Janeiro el 1992 n’és, en aquest sentit, pel seu caràcter global,
una fita fonamental. Per tal de donar-li contingut real, el Parlament Europeu va
adoptar el 1998 una estratègia per a la conservació de la biodiversitat en la qual
es donava especial rellevància a àmbits com la conservació dels recursos
naturals, l’ordenació territorial, el turisme i l’agricultura.
La Mediterrània és un centre important de la biodiversitat del planeta. La
nostra mar i les zones humides del seu voltant tenen una importància especial com
a corredors biològics per a les aus migratòries i nidificants que fan vida entre el
nord d’Europa i Àfrica. La Unió Europea ha impulsat mesures cada cop més
integrades de protecció d’aquestes espècies i hàbitats, conscient de la seva vàlua
ecològica. Així ho palesen la Directiva 79/409/EEC de conservació de les aus
silvestres, la Directiva 92/43/EEC de conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i la flora silvestres o la Directiva 85/337/EEC d’avaluació d’impacte
ambiental, ampliada amb la Directiva 97/11/EC, a fi de facilitar la valoració
integral dels impactes en àrees d’especial riquesa natural. Mitjançant instruments
de gestió i promoció ambientals, com la creació de la Xarxa Natura 2000 o el
programa Life-Natura, la Unió Europea esdevé, cada cop més, un agent actiu en
favor de la protecció ecològicament sensata del planeta.
Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic
de la riquesa de la biodiversitat mediterrània. La seva singularitat rau a constituir
un àrea de descans, de nidificació, per a la fauna ornítica en les seves migracions
transcontinentals entre el nord i el sud. Com a espai natural d’especial interès
engloba un conjunt d’hàbitats terrestres i marins, amb valors ecològics,
paisatgístics, històrics i culturals de primer ordre a escala internacional. Inclou
importants poblacions d’aus aquàtiques i marines nidificants, hivernants i
migrants, abundants poblaments de nombroses espècies i races endèmiques de
flora i fauna, recursos marins pesquers de gran transcendència local, com també
una gran varietat de valuosos paisatges naturals que les han convertides en un dels
principals atractius turístics de les Pitiüses. La presència de la mil·lenària
indústria extractiva salinera, amb tot el seu valor històric, cultural i socioeconòmic,
hi afegeix, a més, una singularitat paisatgística de gran bellesa i rellevància,
perfectament integrada amb els ecosistemes naturals. Nombrosos són els
reconeixements legals de la importància de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Ha estat declarada zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), d’acord amb
la Directiva 79/409/CEE (LCEur 1979\135) sobre conservació de les aus
silvestres. El 28 de maig del 1993, el Consell de Ministres d’Espanya va resoldre
autoritzar-ne la inclusió en la llista del Conveni sobre zones humides d’importància
internacional (RAMSAR) com a hàbitat per a les aus aquàtiques. Així mateix,
podem trobar-hi prop d’una trentena d’elements entre espècies i grups animals,
espècies vegetals i hàbitats inclosos en les llistes de la Directiva 92/43/CEE de
conservació d’hàbitats i de la fauna i la flora silvestres.
Diversos han estat els intents recents de protegir legalment ses Salines
d’Eivissa i Formentera davant la pressió turística i urbanitzadora. Tots ells han
estat encoratjats per una sostinguda demanda ciutadana de respecte i protecció
per un dels darrers i més importants espais naturals ben conservat de les Illes. En
primer lloc, la Llei 1/1991, de 30 de gener (RCL 1991\988), modificada a la baixa
quant a garanties de protecció ambiental per la Llei 7/1992, de 23 de desembre
(RCL 1993\536), del Parlament de les Illes Balears. En segon lloc, la Llei estatal
26/1995, de 31 de juliol, va declarar-les reserva natural.
Contra l’esmentada Llei estatal 26/1995 fou interposat recurs
d’inconstitucionalitat pel Parlament de les Illes Balears, en data 31 d’octubre de
1995, i pel Govern de les Illes Balears, en data 13 d’octubre de 1995. Aquests
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recursos no s’adrecen, en cap cas, a qüestionar la necessitat de preservació i gestió
ambientalment sostenible de ses Salines d’Eivissa i Formentera, sinó que es
fonamenten exclusivament a reclamar per a la comunitat autònoma el dret
exclusiu a declarar quines han de ser les àrees naturals que s’han de protegir a les
Illes Balears sense interferència de l’Estat central. Aquests recursos es van veure
afectats per la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de juny de 1995, que
declara que, fins i tot quan afecti els béns assenyalats en l’article 3 de la Llei
estatal 22/1988, de 28 de juliol, de costes, correspon a la comunitat autònoma la
declaració de parc natural o reserva natural (fonament jurídic II apartat e).
L’article 11.7 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix el
desplegament legislatiu i l’execució en el marc de la legislació bàsica de l’Estat
de la protecció del medi ambient, sobre normes addicionals de protecció, els
espais naturals protegits i l’ecologia. Atès que la Llei 4/1989 esmentada és la llei
estatal de referència, aquesta atorga, en el seu article 21, a la comunitat autònoma
la competència per declarar figures de protecció mediambiental. De fet, el mateix
Parlament de les Illes Balears, en la sessió de dia 20 de maig del 1997, va acordar
que ses Salines d’Eivissa i Formentera fossin declarades parc natural.
És davant aquesta situació d’insostenibilitat ambiental creixent de
l’espai natural, i de conformitat amb la doctrina de la Sentència del Tribunal
Constitucional de 26 de juny del 1995, és urgent i oportuna la creació d’una figura
de protecció que garanteixi una adequada conservació d’aquest enclavament, de
manera que sigui ambientalment i políticament acceptable, i donar així solució
definitiva a la preservació de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Aquesta llei declara parc la zona de ses Salines d’Eivissa i Formentera i
amplia els límits de la Llei 26/1995, per tal d’adaptar-los a la proposta de la Xarxa
Natura 2000 i per a recollir l’existència de praderies de posidònia oceànica de
gran valor, que varen merèixer la seva consideració com a patrimoni de la
humanitat per part de la UNESCO. A l’espera de la planificació mediambiental
que es veurà reflectida en l’aprovació d’un pla rector d’ús i gestió del parc, s’hi
preveuen l’establiment d’una zona perifèrica de protecció i l’existència d’una
zona socioeconòmica d’influència. Es prohibeixen amb caràcter general una
sèrie d’activitats que suposen una alteració física o funcional dels ecosistemes del
parc natural, i es demoren al futur pla rector d’ús i gestió la regulació i el detall
d’aquelles activitats que siguin compatibles amb la declaració d’aquesta llei. A
continuació, s’hi preveuen els instruments de planificació i desenvolupament de
la gestió del parc.
La mateixa llei esbossa els òrgans de gestió i de direcció del parc, i preveu
un règim vital de col·laboració amb les administracions insulars i municipals
directament implicades en la protecció del parc; també s’hi preveu la creació d’un
patronat, la posada en funcionament del qual ha de donar l’oportunitat de
participar en la gestió del parc a moltes institucions i organitzacions públiques
i privades.
Per acabar, les disposicions addicionals de la llei determinen tot un règim
urbanístic, aplicable a les zones incloses en el parc i a la seva zona perifèrica de
protecció, amb la finalitat de convertir en una realitat efectiva l’objectiu
d’aquesta llei.
L’entrada en vigor d’aquesta llei suposa el desplaçament de la Llei
estatal 26/1995, de 31 de juliol, dins l’àmbit territorial de les Illes Balears, als
efectes d’evitar que l’eventual declaració d’inconstitucionalitat d’aquesta no
hagi de comportar la pervivència dels seus efectes en mancar de regulació pròpia,
d’acord amb la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional en el fonament 5
de la Sentència del TC 102/1995.
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Objecte i àmbit territorial.
1. Es declara parc, amb la denominació de parc natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, l’àrea terrestre, marina i d’estanys saliners que està
compresa dins els termes municipals de l’illa de Formentera i de Sant Josep de
sa Talaia, a l’illa d’Eivissa, i les seves aigües interiors, amb els límits que es
detallen a l’annex I (10 plànols) i a l’annex II (2 plànols) d’aquesta llei.
2. Amb la finalitat d’assolir una protecció especial, es declaren reserva
natural l’Estany Pudent, Punta Prima, la zona costanera de Can Marroig (de sa
Punta des Banc a sa Punta de sa Pedrera), es Puig des Falcó, les zones
representatives de s’Espalmador, els illots de s’Espardell i s’Espardelló, Illa dels
Porcs, es Penjats, Illes Negres, Caragolé, Gastaví, Malvins (Malví Pla i Malví
Gros), es Daus (Dau Gros i Dau Petit) i l’Esponja, ubicats dins l’àmbit del parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, i amb la delimitació concretada a
l’annex I d’aquesta llei.
Article 2. Finalitat.
La declaració de parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i de
les seves àrees de reserva té com a finalitat:
a) la conservació íntegra, la rehabilitació i la recuperació del seu patrimoni
natural, paisatgístic i etnològic;
b) la difusió pública i l’ús pedagògic dels seus valors ambientals i humans;
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c) constituir un àmbit privilegiat d’estudi i investigació científica sobre
espècies i hàbitats humits del bioma mediterrani;
d) aconseguir un ús turístic i recreatiu ecològicament adequat, atent a la
vocació natural i cultural de l’àrea;
e) aconseguir una gestió ambientalment sostenible a llarg termini.
Article 3. Objectius de conservació.
Els objectius de conservació, que s’han de desenvolupar en els instruments
de planificació prevists en aquesta llei, han de promoure, com a mínim, els
aspectes següents:
a) la preservació de la biodiversitat marina, amb especial atenció a la
preservació de les praderies de posidònia, i fixar les limitacions escaients per a
les activitats pesqueres i de navegació;
b) la preservació de les espècies endèmiques de flora i fauna;
c) la conservació i la recuperació dels sistemes dunars i la seva vegetació;
d) la protecció de l’avifauna, especialment la migratòria, i del seu hàbitat;
e) la conservació i la millora dels boscos, especialment dels savinars;
f) la preservació del litoral i de les platges;
g) la implantació de tècniques ecològicament sostenibles d’explotació
agrícola, ramadera i forestal;
h) la conservació i la recuperació de l’activitat salinera de manera compatible amb la màxima preservació possible de l’actual estructura de canals i
estanys;
i) l’ordenació dels usos públics, amb especial atenció a l’ús turístic, que
s’ha d’ajustar al que preveu la Carta europea de turisme sostenible en els espais
protegits.
Article 4. Usos prohibits i compatibilitats.
1. Amb caràcter general, queden prohibides totes les activitats que suposen
una alteració física o funcional dels ecosistemes que alberga el parc, com també
totes les activitats que suposen un aprofitament consumptiu dels recursos
naturals.
2. Queden expressament prohibides les activitats de naturalesa extractiva
i aquelles que comportin modificació de la geomorfologia actual de la zona.
3. Això no obstant, en el parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
s’han de mantenir i s’ha de donar suport a aquells usos i activitats tradicionals,
com són les activitats agrícoles i forestals, salinera, pesquera i de caça, i també
la d’investigació, que el pla rector d’ús i gestió hagi declarat compatibles i n’hagi
regulat el desenvolupament. En concret, en consideració a les caractarístiques de
la zona declarada com a parc, s’ha de donar suport a les activitats següents:
a)
La conservació, recuperació i modernització ecològicament
sostenible de l’activitat salinera a fi d’adaptar-se a les noves necessitats.
b)
L’ús de tècniques d’aqüicultura ambientalment compatibles
amb la conservació biològica del parc.
Capítol II. Règim de protecció.
Article 5. Règim específic de protecció del paisatge.
De conformitat amb les previsions que s’estableixen al Pla d’ordenació
dels recursos naturals en matèria de protecció paisatgística, les administracions
competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme han d’adaptar els
seus instruments de planificació amb la finalitat d’assolir una especial protecció
del paisatge dins l’àmbit del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Article 6. Zona perifèrica de protecció.
D’acord amb l’article 18.1 de la Llei estatal 4/1989 de conservació dels
espais naturals i de la flora i fauna silvestres, per tal de garantir la minimització
de nous impactes ecològics i paisatgístics, s’estableixen les diferents zones
perifèriques de protecció següents:
a) A l’illa d’Eivissa, l’entorn terrestre del parc, d’acord amb el plànol
contingut a l’annex II d’aquesta llei.
b) A l’illa de Formentera, l’entorn terrestre del parc, d’acord amb el plànol
contingut a l’annex II d’aquesta llei.
Article 7. Zona d’influència socioeconòmica.
Es declara àrea d’influència socioeconòmica del parc natural de ses
Salines d’Eivissa i Formentera, als efectes prevists en l’article 18 de la Llei 4/
1989, de 27 de març, l’espai format pels termes municipals on s’ubica el parc.
Article 8. Declaració d’utilitat pública.
1. Queden declarats d’utilitat pública i d’interès general els béns i els drets
afectes a l’assoliment dels objectius que amb la declaració de parc es pretenen.
2. En tot cas, qualsevol privació de la propietat o d’interessos patrimonials
derivada de l’establiment del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera,
s’ha d’indemnitzar d’acord amb el que, a aquest efecte, estableixen les normes
vigents.
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Capítol III. Instruments d’ordenació i gestió del parc.
Article 9. Instruments d’ordenació i gestió del parc.
Els instruments d’ordenació i gestió del parc natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera són:
a) El Pla rector d’ús i gestió.
b) Els plans sectorials.
c) El Pla de treball anual.
Article 10. El Pla rector d’ús i gestió.
1.El Pla rector d’ús i gestió determinarà les normes, els suports i les
condicions necessàries per al compliment de les seves finalitats.
2. A l’empara del Pla rector d’ús i gestió, les mesures de foment de bones
pràctiques ambientals tenen prioritat en la gestió del parc. Aquestes mesures
comporten ajuts econòmics i inversions directes per a la millora paisatgística i
ecològica i per a la rehabilitació d’edificacions i habitatges. Sobretot, i mitjançant
un programa anual d’ajuts i subvencions, s’han de fomentar les activitats
agràries, ramaderes i forestals, i s’ha de donar preferència a la seva reconversió
cap a tècniques i pràctiques ecològiques, així com cap a les pròpiament
ambientals.
3. El Pla rector d’ús i gestió ha de tenir caràcter plurianual i ha d’incloure,
com a mínim, les determinacions següents:
a) El desenvolupament dels criteris bàsics de gestió continguts en el Pla
d’ordenació dels recursos naturals dins l’àmbit del parc.
b) La concreció dins l’àmbit del parc dels usos específics prevists pel Pla
d’ordenació dels recursos naturals, tenint en compte el respecte als usos tradicionals
en matèria d’activitats relacionades amb l’explotació de la sal, la pesca, l’agricultura
i la ramaderia.
c) La identificació de les activitats necessàries per a la protecció i el
desenvolupament dels valors del parc, així com de les destinades a estendre’n el
coneixement i estimació entre la ciutadania.
d) Les prioritats en matèria de projectes d’investigació, gestió sostenible,
d’intercanvi i experimentals en cooperació amb altres agents, públics i privats,
orientats a la conservació de la biodiversitat.
e) El detall de les activitats humanes que es considerin incompatibles amb
el compliment dels objectius del parc.
f) L’ordenació de les activitats identificades com a compatibles, incloses
les referides a l’explotació ecològicament sostenible de les salines i d’aqüicultura.
g) L’esclariment i la valoració econòmica de les prioritats d’inversió per al
compliment dels objectius del parc.
h) El procediment per a la tramitació i aprovació dels plans sectorials.
Article 11. Els plans sectorials.
Els plans sectorials han de desenvolupar determinats aspectes de la gestió
del parc i reserves, de conformitat amb les previsions del Pla rector d’ús i gestió.
Aquests plans els ha d’aprovar la conselleria competent en matèria de medi
ambient, i s’han d’elaborar com a mínim els relatius:
a) A l’ús públic del parc, especialment del seu litoral.
b) A l’ordenació dels aprofitaments tradicionals a l’interior del parc i a la
seva progressiva adaptació a estàndards ecològicament sostenibles.
c) Al maneig d’espècies amenaçades o d’hàbitats singulars que estiguin
sotmesos a plans d’actuació, recuperació i protecció d’àmbit superior al parc.
Article 12. El pla de treball anual.
El pla de treball anual s’ha de correspondre amb cada exercici econòmic
i ha de comprendre com a mínim:
a) Els objectius de gestió operativa per a l’exercici en execució del Pla
rector d’ús i gestió i els plans sectorials.
b) Les actuacions materials previstes per a l’any, que s’han d’ajustar a la
disponibilitat pressupostària de l’exercici.
Capítol IV. Òrgans de gestió i finançament.
Article 13 . Administració i gestió.
1. L’administració i gestió del parc natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera és competència del Govern de les Illes Balears i s’ha d’instrumentar
a través d’un director i un patronat.
2. El Govern de les Illes Balears ha d’establir els mecanismes de col·laboració
i coordinació institucionals amb les administracions insulars i locals necessaris
per tal de garantir la continuïtat i la protecció de l’entorn del parc dins el seu
territori.
Article 14. Direcció del parc.
1. El director del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera ha
d’assumir l’aplicació dels instruments de planificació, del pressupost i de
l’administració i gestió del parc.
2. La titularitat de la direcció del parc correspon a una persona d’experiència
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acreditada en la gestió conservacionista d’espais naturals.
Article 15. Patronat.
1. Es crea el Patronat del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera
com a òrgan col·legiat, de consulta, de participació i de suport en les tasques de
gestió del parc, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. En el Patronat han de tenir representació les administracions públiques,
les institucions, el col·lectiu de propietaris residents, els agricultors i ramaders,
els pescadors i caçadors, les empreses salineres, les turístiques o d’oci, o d’altres
situades dins l’àmbit del parc, les entitats de custòdia del territori i totes aquelles
associacions i organitzacions, la finalitat de les quals concordi amb els principis
que inspiren aquesta llei.
3. Les funcions del Patronat són:
a) Vetllar pel compliment de les normes establertes i la correcta aplicació
dels instruments d’ordenació i gestió.
b) Informar sobre el Pla rector d’ús i gestió i els plans anuals de treball.
c) Informar sobre el règim econòmic i els programes d’ajuts i convenis de
col·laboració.
d) Proposar les mesures i actuacions que consideri necessàries per millorar
la gestió del parc.
e) Aprovar la memòria anual d’activitats i de resultats elaborada per la
direcció del parc.
f) Elaborar i aprovar el seu propi reglament.
4. Reglamentàriament, s’han de desplegar tots aquells aspectes relatius a
la composició i a l’organització necessaris per a la seva posada en funcionament.
Article 16. Finançament.
1. El Govern de les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma, ha d’habilitar els crèdits necessaris per garantir el que
disposa aquesta llei.
2. En tot cas, tenen la consideració d’ingressos amb capacitat de generar
crèdit els procedents de subvencions, donacions, i altres aportacions públiques
o privades, com també les quantitats percebudes per la prestació de serveis al parc
natural i els cànons que graven concessions per a l’explotació dels serveis
atorgats a terceres persones.
Disposició addicional primera.
Els titulars de drets privats inclosos a l’àrea del parc tindran preferència,
d’acord amb el desplegament reglamentari, per obtenir les compensacions, els
ajuts, les concessions i les autoritzacions que es concedeixin pels poders públics
per raó del compliment dels objectius de desenvolupament ecològicament
sostenible del parc.
Disposició addicional segona.
Queden sense efecte les llicències per a l’execució d’obres dins l’àmbit
del parc que incorrin en algun dels supòsits següents:
a) Que no comptin amb l’autorització o l’informe preceptiu de la Comissió
Insular d’Urbanisme, si es tracta de sòl rústic.
b) Que no comptin amb l’informe favorable de la Conselleria de Medi
Ambient previst en el punt 4 de l’Acord sobre iniciació de la tramitació del Pla
d’ordenació de recursos naturals de ses Salines d’Eivissa i Formentera i el seu
entorn terrestre i marí, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de dia 27
d’agost de 1999, en el cas que fos exigible.
c) Que hagi transcorregut el termini per acabar les obres i, si la llicència no
l’especifiqués, dins el termini de 24 mesos comptadors des de la data de concessió
d’aquesta sense que les obres s’hagin iniciat, llevat quan es tracti d’obres de
reforma sense augment del volum edificat.
Disposició addicional tercera.
En cap cas no s’admeten dins la zona perifèrica de protecció:
a) En sòl rústic, els nous habitatges unifamiliars de més d’una planta i amb
una densitat superior a un habitatge per cada 30.000 m2.
b) Nous polígons industrials i de serveis.
c) Noves infrastructures aèries de telecomunicació i línies aèries de cap
mena.
d) Activitats extractives, tant terrestres com marines.
e) Noves places turístiques, tret de les dedicades a l’agroturisme.
Disposició addicional quarta.
1. En tots els instruments d’ordenació i gestió del parc s’ha de vetllar pel
compliment estricte de les normatives internacionals i europees en matèria de
biodiversitat i protecció ambiental existents en el seu moment, les quals són
considerades de plena aplicació en virtut dels protocols internacionals ambientals
i d’integració europea ratificats per Espanya.
2. El parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera s’ha d’integrar en
les diferents xarxes de protecció de la biodiversitat del planeta, com ara la de
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zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), el Conveni Ramsar de protecció
d’hàbitats humits com a zona humida d’importància internacional o la Xarxa
Natura 2000 de la Unió Europea.
Disposició addicional cinquena.
1. Per tal de comprovar que la gestió del parc assoleix els objectius de
conservació i sostenibilitat que promouen aquesta llei i els seus instruments
d’ordenació i gestió, s’han de dur a terme avaluacions periòdiques de la seva
gestió ambiental almenys cada quatre anys.
2. Aquestes avaluacions han de ser sempre externes a l’Administració i han
de gaudir d’algun grau d’homologació reconegut per les autoritats ambientals de
la Unió Europea. Els resultats han de ser públics i han d’incloure una proposta
de mesures de millora de la gestió així com una valoració de progressió dels
avanços en matèria d’adequació ambiental dels usos i de l’estat del parc.
Disposició addicional sisena.
Qualsevol persona, entitat o institució, té dret a conèixer les dades, els
programes i les activitats relacionades amb la gestió del parc, en els termes
establerts per la Llei estatal 38/1995, de 12 de desembre, sobre dret d’accés a la
informació ambiental, modificada per la Llei estatal 55/1999, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
Disposició transitòria primera.
1.Queda suspesa la classificació dels sòls urbans i urbanitzables existents
dins els límits del parc fins que s’aprovi el Pla rector d’ús i gestió i, en tot cas, fins
a un màxim de tres anys, comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Mentre es mantingui aquesta suspensió, tan sols es permeten obres de rehabilitació
o reforma de les edificacions existents i sempre que no suposin un augment del
volum edificat.
2. Queda classificat com a rústic la totalitat de l’àmbit del parc, excepte els
sòls que tinguin la condició d’urbans d’acord amb l’article 8 de la Llei estatal 6/
1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i valoracions, i aquells necessaris per al
correcte desenvolupament i funcionament ecològicament sostenible de la indústria
salinera.
3. el Pla rector d’ús i gestió, de conformitat amb el previst a la Llei 4/1989,
de 27 de març, fixarà les determinacions a les quals s’ha d’adaptar el planejament
urbanístic així com el règim transitori que ha de regir fins que no es produeixi
l’adaptació d’aquest planejament al Pla. Així mateix, delimitarà els sòls urbans
i d’ús industrial saliner abans esmentats.
Disposició transitòria segona.
En defecte de legislació i normativa autonòmica d’aplicació, les infraccions
i sancions del règim de protecció establert en aquesta llei, així com dels plans que
se’n derivin, s’han de sancionar d’acord amb les disposicions del títol VI de la
Llei estatal 4/1989, de 27 de març .
Disposició transitòria tercera.
1.En el cas que a l’entrada en vigor d’aquesta llei no estigués aprovat el Pla
d’ordenació dels recursos naturals del parc, serà preceptiu que aquest es tramiti
i s’aprovi en el termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
2.En el termini màxim de sis mesos, comptadors des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears aprovarà el Pla rector d’ús i gestió.
Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix
aquesta llei.
Disposició final primera.
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar totes aquelles normes
necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Palma, a denou de desembre de dos mil u.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència,
Antoni Garcías Coll
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Núm. 25072
Llei 18/2001 de 19 de desembre, de parelles estables.
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La protecció social, econòmica i jurídica de la família es configura, a
l’article 39 de la Constitució espanyola, com un dels principis rectors que
vinculen l’actuació dels poders públics. Aquest article no s’inclina per cap model
preferent de família, la qual cosa fa necessària una interpretació àmplia d’aquest
concepte, en consonància amb la realitat social, la resta de l’articulat i l’esperit
de la Constitució.
L’article 32 de la Constitució, en preveure el dret a contreure matrimoni,
també preveu el dret a no contreure’l, cosa que no afecta el dret que tot home i
tota dona tenen de constituir, mitjançant una unió efectiva i estable, una
comunitat de vida que, amb fills o sense, suposi la creació d’una família.
Tradicionalment, la forma de manifestar aquesta unió estable ha estat el
matrimoni, però actualment es presenten altres fórmules familiars, en constant
augment i cada cop més acceptades per la societat. El fet que dues persones, amb
independència de l’orientació sexual de la seva relació, comparteixin la seva vida
en una relació afectiva anàloga a la conjugal, cosa que marca la diferència amb
altres tipus de convivència, produeix una sèrie de drets i deures entre els seus
components, en relació a tercers i cap a la societat en general, qüestions que també
mereixen una protecció per part dels poders públics i que no poden quedar al
marge del dret positiu.
La manca de legislació en aquesta matèria ha provocat injustícies en el
camp civil, administratiu, fiscal, social i penal, que han provocat situacions de
desemparament que no troben resposta suficient en l’aplicació analògica per part
dels òrgans jurisdiccionals.
Els drets al lliure desenvolupament de la personalitat i a la igualtat davant
la llei, pedres angulars del nostre ordenament jurídic, demanden dels poders
públics la promoció de les condicions perquè siguin reals i efectius per a tots els
ciutadans i els grups en què s’integren.
La Resolució del Parlament Europeu de 8 de febrer de 1994, sobre la
igualtat de drets dels homosexuals i de les lesbianes d’Europa, reitera la
convicció que tots els ciutadans tenen dret a un tracte idèntic amb independència
de la seva orientació sexual, i impel·leix els estats membres a prendre les mesures
necessàries per evitar tractes discriminatoris en àmbits jurídics i administratius
per raó de l’orientació sexual.
En aquest sentit, diverses iniciatives legislatives, tant a nivell nacional
des d’algunes comunitats autònomes, com des de diversos països europeus, han
regulat, amb major o menor amplitud, el règim jurídic de les parelles estables,
amb independència de l’orientació sexual d’aquestes.
La regulació dels diferents aspectes afectats pel model de parella elegit
s’ha ajustat al marc de competències de les Illes Balears, raó que ha impedit el
tractament de qüestions que pertanyen a l’esfera del dret penal, laboral i de
seguretat social. Així mateix, s’ha considerat oportú fer-ne una regulació
consonant amb la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.
Tot això, sobre la base d’un profund estudi jurídic que ha aprofitat les
aportacions i l’experiència de la normativa comparada, com també el resultat de
diversos estudis sociològics i de consultes realitzades a entitats representatives,
ha conduït al reconeixement de determinats efectes de la relació de parella en
l’esfera civil, patrimonial, fiscal i de funció pública que, sense suposar en cap
moment una còpia adulterada de la figura tradicional del matrimoni, constitueix
la creació d’un règim jurídic específic per a les parelles estables, en el qual s’ha
eliminat qualsevol discriminació per raó de l’orientació sexual d’aquestes, i que
descansa en un evident consens social.
II
El títol I estableix l’àmbit d’aplicació de la Llei i descriu quin és el
concepte, a efectes d’aquesta norma, de parella estable, tot respectant l’autonomia
de la voluntat de les parts per constituir-se voluntàriament com a tal o de
mantenir-se al marge del règim que s’hi preveu.
La relació de drets i deures adquirits en aquesta regulació en formar part
d’una unió estable, fins i tot de tipus successori, justifica el concepte de parella
estable pel qual aposta aquesta Llei, que la diferencia substancialment d’altres
models autonòmics actualment vigents.
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El contingut de la relació de parella es regula en el títol II de la Llei. Un
punt important que s’ha de destacar és la potestat reconeguda als membres de la
parella de regular vàlidament les relacions personals i patrimonials derivades de
la convivència, tot i que s’hi preveu un règim legal supletori. Així mateix, es
tracten els efectes de l’extinció de la parella, ja sigui en vida dels membres, ja
sigui per causa de mort, i s’incorpora en un article el règim successori d’aplicació.
Les disposicions addicionals preveuen equiparacions de drets i obligacions
respecte dels cònjuges, sempre dins del marc de l’esfera de competències
autonòmiques, mentre que les disposicions finals encomanen al Govern autonòmic
la regulació i posada en marxa del Registre de Parelles Estables de les Illes
Balears, i remeten a una futura regulació o a una adequació normativa en matèries
fiscals i administratives.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Constitueix l’objecte d’aquesta Llei la regulació del règim jurídic de les
parelles estables a les Illes Balears, i s’entenen com a tals les unions de dues
persones que convisquin de manera lliure, pública i notòria, en una relació
d’afectivitat anàloga a la conjugal.
2. Perquè els sigui aplicable aquesta Llei, els membres de la parella han de
complir els requisits i les formalitats que s’hi preveuen, no estar sota cap
impediment que afecti algun d’ells o la seva relació, i inscriure’s voluntàriament
en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. La inscripció en aquest
Registre té caràcter constitutiu.
Article 2
Capacitat i requisits personals
1. Poden constituir parella estable als efectes d’aquesta Llei els majors
d’edat i els menors emancipats. Això no obstant, no poden constituir parella
estable:
a) Els que estiguin lligats per vincles matrimonials.
b) Els parents en línia recta per consanguinitat o adopció.
c) Els col·laterals per consanguinitat o adopció fins al tercer grau.
d) Els que formin parella estable amb una altra persona inscrita i
formalitzada degudament.
2. Per poder acollir-se a aquesta Llei, com a mínim un dels dos membres
ha de tenir el veïnatge civil a les Illes Balears i s’exigeix la submissió expressa
d’ambdós al règim que estableix.
Article 3
Inexistència de parentesc
La formació d’una parella estable no genera cap relació de parentesc
entre cada un dels seus membres i els parents de l’altre.
TÍTOL II
CONTINGUT DE LA RELACIÓ DE PARELLA
Article 4
Regulació de la convivència
1. Els membres de la parella poden regular vàlidament per qualsevol forma
admesa en dret, oral o escrita, les relacions personals i patrimonials derivades de
la convivència, com també els drets i els deures respectius. També poden regular
les compensacions econòmiques per al cas d’extinció de la convivència, amb el
límit dels drets mínims que estableix aquesta Llei, els quals són irrenunciables
fins al moment en què són exigibles.
2. No pot pactar-se la constitució d’una parella estable amb caràcter
temporal ni sotmesa a condició. Així mateix, són nuls els acords contraris al dret
i els que limitin la igualtat de drets que corresponen a cada membre de la parella.
Article 5
Règim econòmic de la parella
1. Si no hi ha pacte, cada un dels convivents ha de contribuir al sosteniment
de les càrregues familiars en proporció als seus recursos econòmics, i s’entén com
a contribució el treball per a la família.
2. Tenen la consideració de despeses per al sosteniment de les càrregues
familiars les necessàries per al manteniment de la parella i dels fills, comuns o no,
que convisquin amb ells, d’acord amb els usos socials i el nivell de vida de la
parella, i especialment:
a) Les originades en concepte d’aliments, en el sentit més ampli.
b) Les de conservació de l’habitatge o altres béns d’ús de la parella.
c) Les originades per les atencions de previsions mèdiques i sanitàries.
No es consideren despeses comunes les derivades de la gestió i de la
defensa dels béns propis de cada membre, ni les que, en general, corresponen a
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l’interès exclusiu d’un dels membres de la parella.
3. Cada membre de la parella respon amb els seus béns del compliment de
les obligacions que hagi contret. Tot i així, de les causades per l’aixecament de
les càrregues familiars, n’és subsidiàriament responsable l’altre membre, sempre
que siguin adequades a l’ús social i al nivell econòmic de la parella.
4. Cada membre de la parella conserva el domini, el gaudi i l’administració
dels seus béns, com també dels que adquireixi durant la convivència.
Article 6
Dret d’aliments
Els membres de la parella estable tenen l’obligació de prestar-se aliments,
i se’ls ha de reclamar amb prioritat sobre qualsevol altra obligada legalment.
Article 7
Exercici d’accions, drets i deures
Els membres d’una parella estable s’entenen equiparats a la posició dels
cònjuges quant a l’aplicació de les disposicions relacionades amb la tutela, la
curatela, la incapacitació, la declaració d’absència i la de prodigalitat.
Article 8
Extinció de la parella estable
1. Les parelles estables s’extingeixen per les causes següents:
a) Per mutu acord.
b) Per voluntat d’un dels membres, notificada de manera fefaent a l’altre.
c) Pel cessament efectiu de la convivència durant un període superior a
un any.
d) Pel matrimoni d’un dels membres.
e) Per la mort o la declaració de mort d’un dels integrants.
2. Els dos membres de la parella estan obligats, encara que sigui de manera
separada, a deixar sense efecte la declaració formal que s’hagin atorgat.
3. L’extinció de la parella estable implica la revocació dels poders que
qualsevol dels membres hagués fet a favor de l’altre.
Article 9
Efectes de l’extinció en vida
1. Quan la convivència cessi, qualsevol dels membres pot reclamar de
l’altre el pagament d’una pensió periòdica, sempre que la necessiti per atendre
adequadament el seu manteniment i es trobi en un dels casos següents:
a) Que la convivència hagi disminuït la capacitat del sol·licitant per
obtenir ingressos.
b) Que la cura de fills comuns al seu càrrec impedeixi o dificulti
seriosament la realització d’activitats laborals.
2. El convivent perjudicat pot reclamar una compensació econòmica quan
la convivència hagi suposat una situació de desigualtat patrimonial entre ambdós
membres de la parella que impliqui un enriquiment injust i s’hagi donat un dels
supòsits següents:
a) Que el convivent hagi contribuït econòmicament o amb el seu treball
a l’adquisició, la conservació o millora de qualsevol dels béns comuns o privatius
de l’altre membre de la parella.
b) Que el convivent s’hagi dedicat amb exclusivitat o de manera principal
a la realització de treball per a la família.
Article 10
Exercici dels drets
1. La reclamació dels drets que recull l’article anterior s’ha de fer en el
termini d’un any des de l’extinció de la parella.
2. El dret de pensió previst en el punt 1.a) de l’article anterior s’extingeix
en un termini de tres anys, comptadors des del pagament de la primera pensió, per
les causes generals d’extinció del dret d’aliments, i en el supòsit que el receptor
contragui matrimoni, constitueixi parella estable o convisqui en relació afectiva
anàloga a la conjugal amb una altra persona.
El dret que preveu el punt 1.b) de l’article anterior, s’extingeix quan
l’atenció als fills cessi per qualsevol motiu o aquests arribin a la majoria d’edat
o s’emancipin, llevat dels supòsits d’incapacitació.
3. La pensió pot ser modificada o extingida en el supòsit que canviïn les
circumstàncies que la produïren.
4. El pagament de la compensació que preveu el punt 2 de l’article anterior,
s’ha de fer efectiu en un termini màxim de tres anys, amb l’interès legal que s’hagi
reconegut. S’ha de pagar en metàl·lic, llevat que hi hagi acord entre les parts o
decisió judicial per causa justificada que n’estableixi el pagament en béns.
5. La pensió i la compensació són compatibles, però la reclamació s’ha de
fer conjuntament perquè es puguin ponderar adequadament.
Article 11
Guarda i règim de visita dels fills
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1. En el supòsit de ruptura de la convivència en vida d’ambdós membres
de la parella, aquests poden acordar el que considerin oportú quant a la guarda
i custòdia dels fills comuns, el règim de visites, de comunicació i d’estades. No
obstant això, el jutge pot moderar equitativament el que s’acordi, quan ho
consideri lesiu per a un dels membres de la parella o per als fills.
2. Si no hi ha pacte, el jutge o la jutgessa ha d’acordar el que consideri
procedent respecte dels fills, en benefici seu i amb l’audiència prèvia d’aquests
si tenen suficient judici i, en tot cas, dels majors de dotze anys.
Article 12
Efectes de l’extinció per mort o declaració de mort
Quan l’extinció de la parella estable sigui per mort d’un dels convivents,
el supervivent té els drets següents:
a) Dret a la propietat de les robes, el mobiliari i els estris que constitueixen
l’aixovar de l’habitatge comú, sense que computin en l’haver hereditari. Se
n’entenen exclosos els objectes artístics o històrics, els béns de procedència
familiar i els de valor extraordinari atès el nivell de vida de la parella.
b) Si el causant era arrendatari de l’habitatge, el convivent té dret a
subrogar-se en els termes que estableix la legislació sobre arrendaments urbans.
Article 13
Règim successori
Tant en els supòsits de successió testada, com en els d’intestada, el
convivent que sobrevisqui al membre de la parella premort té els mateixos drets
que la Compilació de Dret Civil balear preveu al cònjuge vidu.
Disposició addicional primera
Els membres d’una parella estable que estiguin sotmesos al règim
estatutari dels funcionaris de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o al règim del personal laboral al servei d’aquesta, s’han d’entendre
equiparats, quant a drets i obligacions, als cònjuges, dins el marc de l’esfera de
competències autonòmica.
Disposició addicional segona
El drets i les obligacions establerts per als cònjuges en el marc normatiu
de competències de les Illes Balears s’han d’entendre d’igual aplicació per als
membres d’una parella estable.
Disposició final primera
1. En el termini d’un mes comptador des de la publicació d’aquesta llei en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar
un decret pel qual es creïn i es regulin l’organització i la gestió del Registre de
Parelles Estables de les Illes Balears.
2. S’han d’inscriure necessàriament en el Registre de Parelles Estables de
les Illes Balears les declaracions formals de constitució de parelles estables, les
modificacions i les extincions, qualsevol que en sigui la causa.
Disposició final segona
La comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències normatives, ha de regular per llei el tractament fiscal específic per
als membres de les parelles estables previstes en aquesta norma i ha d’equipararne el règim, en la mesura que sigui possible, al dels cònjuges.
Disposició final tercera
S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions
administratives necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Disposició final quarta
Aquesta llei entrarà en vigor al mes següent d’haver-la publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Palma, a denou de desembre de dos mil u.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència,
Antoni Garcías Coll
— o —-
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3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 25243
Acta de la reunió de dia 11 de desembre de 2001, de la comissió
de selecció de la convocatòria de les beques de formació constituïda
a l’empara de la resolució del conseller de presidència de 31 de
maig de 2001, i del protocol addicional al conveni marc, signat
entre el govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears.
Quan són les 9.30 hores del dia 11 de desembre de 2001, es reuneix a la seu
de la conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, la Comissió de
Selecció d’alumnes becaris, creada a l’empara de la Resolució del Conseller de
Presidència de 18 de setembre de 2001. La Comissió es reuneix amb l’assistència
dels membres següents:
Dr. Federico Garau Sobrino, representant de la UIB
Sr. Lluís Piña Sainz, representant de la UIB.
Sra. Pilar Cabotà Sainz, representant de la conselleria de Presidència, la
qual actúa com a secretària de la Comissió.
Sr. Antoni Arbos, representant de la direcció general d’Universitat.
Vist l’escrit de la senyora Marta Neus López Cortés, en el qual presenta la
renúncia a la beca obtinguda a la Secretaria General Tècnica, Departament
Jurídic, vist que els altres sol·licitants han acceptat les beques segons el que es
va resoldre a l’anterior reunió, i revisada la puntuació total de cada un dels
sol·licitants que no han obtingut beca a cap altra direcció general de la conselleria
de Presidència, la Comissió acorda el següent:
- Concedir al senyor Juan José Garcia Paradela la beca corresponent a la
Secretaria General Tècnica, Departament Jurídic.
Així mateix, la Comissió de Selecció acorda que, en el cas que es produeixi
cap altra renúncia, es concedirà la beca al sol·licitant que hagi obtingut la
puntuació següent.
L’aspirant proposat per a la concessió de la beca ha de fer acceptació
expressa el dia 1 de gener de 2002. La duració serà de dotze mesos a partir del
mateix 1 de gener de 2002.
Palma, 21 de desembre de 2001.
El Secretari General Tècnic,
Fernando Pozuelo Mayordomo
— o —-

CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 25141
Acord del consell de govern, relatiu a la fiscalització prèvia
limitada de despeses de personal
L’article 8.a) de la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller d’Hisenda
i Pressuposts, dicti les disposicions necessàries per desplegar aquesta Llei. Així
mateix, regula l’exercici del control que ha de realitzar la Intervenció en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’article 26 de la Llei 10/1987, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 1988, preveu que, per acord del Consell
de Govern, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, amb l’informe previ
de la Intervenció General, es podrà limitar la fiscalització prèvia de determinades
despeses a la comprovació exclusiva de determinats aspectes.
L’article 75 del Decret 77/2001, d’1 de juny, pel qual es despleguen
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, regula els aspectes als quals s’ha
d’estendre la fiscalització limitada.
L’experiència d’aquests anys passats ens demostra que la fiscalització
prèvia plena de les despeses de personal no sempre es pot garantir per diversos
motius, entre d’altres, perquè la Intervenció General no compta amb tota la
documentació de l’expedient, per la urgència amb què s’han de tramitar molts
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d’aquests expedients i les seves despeses corresponents, a més del gran volum de
despeses a fiscalitzar que es generen en les diverses fases de gestió de les despeses
de personal.
Per altra part, s’ha de tenir en compte la falta d’agilitat dels procediments
en matèria de gestió i fiscalització de despeses de personal, atesa la complexitat
d’aquests, ja que hi intervenen tres agents diferents: la conselleria afectada, la
Direcció General de Funció Pública i la Intervenció General.
També s’ha d’esmentar el Pla de qualitat que s’està elaborant en aquest
tema, el qual es concreta, entre d’altres, en aquesta mesura d’agilitació mitjançant
la fiscalització prèvia limitada.
Pel que s’ha exposat, és necessari adaptar a la realitat i agilitar la tasca de
control intern en aquest àmbit, d’acord amb els principis fonamentals en
l’actuació del sector públic d’economia, eficiència i eficàcia.
Per tot això, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressupost, atès l’informe
previ de la Intervenció General, i havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de dia 14 de desembre de 2001, s’adopta el següent
ACORD
Primer. La fiscalització prèvia de les despeses de personal, la qual es
realitzarà en la fase de reconeixement de l’obligació i en la fase de pagament de
l’obligació, s’exercirà de forma limitada.
Segon. Amb caràcter general, la fiscalització prèvia limitada es realitzarà
mitjançant la comprovació exclusiva dels aspectes següents:
1. L’existència de crèdit adient i suficient, i que el que es proposa és
l’adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es prevegi contreure. En
els casos que es tracti d’adquirir compromisos de despesa d’abast plurianual,
s’haurà de comprovar també que es compleixen els requisits legals establerts per
a aquests i, en particular, el respecte dels percentatges màxims de contracció de
despeses amb imputació a exercicis futurs.
2. Que les obligacions o les despeses es generen per l’òrgan competent.
3. El compliment de les normes de publicitat i concurrència que siguin
aplicables als expedients que afectin provisió de llocs de feina, tant de personal
funcionari com laboral.
4. Aquells altres aspectes addicionals que per a cada tipus de despesa i per
la seva transcendència en el procés de gestió proposi la Intervenció General.
Tercer. L’acreditació dels requisits indicats a l’apartat segon respecte als
expedients de despesa de personal que siguin tramesos a la Intervenció General
per a fiscalització prèvia a la fase de reconeixement de l’obligació, tindrà lloc
mitjançant la tramesa, amb caràcter general, dels documents que s’enumeren a
continuació:
1. Pel que fa a l’apartat segon punt 1, documents comptables AD+ per
l’import de la despesa de personal o estat de costs (annex II del Decret de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears) sobre la base
d’AD+ tramitats anteriorment. Aquesta documentació comptable anirà
acompanyada d’un full amb els càlculs adients a partir dels quals s’han generat
els AD+.
2. Pel que fa a l’apartat segon punt 2, resolució, contracte, etc., signat per
l’òrgan competent, que inclourà l’aprovació de l’expedient, l’aprovació de la
despesa, i aquells altres aspectes que en cada cas siguin necessaris.
3. Pel que fa a l’apartat segon punt 3, documentació que n’acrediti el
compliment, segons el tipus d’expedient de provisió de lloc de feina del qual es
tracti.
Quart. L’acreditació dels requisits indicats a l’apartat segon respecte als
expedients de despesa de personal que siguin tramesos a la Intervenció General
per a fiscalització prèvia a la fase de pagament de l’obligació, tindrà lloc
mitjançant la tramesa de la documentació següent:
1. Resolució que aprova el pagament de la nòmina i de la Seguretat Social,
signada per l’òrgan competent.
2. Llistat de variacions de la nòmina i de la Seguretat Social.
3. Llistats d’enllaç de la nòmina i la Seguretat Social amb el sistema de
comptabilitat SICODE2.
La fiscalització prèvia limitada en aquesta fase es farà, en tot cas, d’acord
amb el que estableix l’article 28 del Decret 77/2001, d’1 de juny de 2001, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. Si no es compleixen els requisits exigits en els apartats tercer i
quart, la Intervenció formularà objecció en la forma i amb els efectes prevists en
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l’article 84 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

— o —Núm. 25177
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 7 de desembre de
2001, per la qual s’estableix que la prova específica de català, de
dia 27 d’octubre de 2001, prèvia a les oposicions lliures
corresponents al cos E de l’Administració general i especial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, garanteix els
coneixements compresos en el certificat A de la Junta Avaluadora
de Català.

Sisè. El òrgans responsables d’exercir aquesta fiscalització prèvia limitada
podran formular les observacions complementàries que considerin convenients,
sense que suposin necessàriament la suspensió de la tramitació dels expedients
corresponents. Per tant, respecte d’aquestes observacions no serà procedent el
plantejament de discrepància per l’òrgan gestor.
Setè. Els expedients de despesa sotmesos a fiscalització prèvia limitada
seran objecte de revisió posterior mitjançant la utilització de tècniques de
mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajustin a les disposicions
aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat de la
gestió dels crèdits pel que fa als aspectes no comprovats en la fiscalització prèvia
limitada regulada en el apartats anteriors.
Vuitè. Aquest Acord entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2002.
Novè. El que preveuen els apartats anteriors no serà d’aplicació a la
tramitació de les despeses de personal del personal transferit mitjançant el Decret
1876/1997, de 12 de desembre.
Palma, 14 de desembre de 2001
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida i Ferrando
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 25179
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 14 desembre
de 2001, per la qual s’aproven llibres de text i projectes editorials.
En aplicació del que disposa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de
22 d’abril de 1998, per la qual es desenvolupa el capítol IV del Decret 92/1997,
de 4 de juliol, i que regula l’aprovació dels projectes editorials en llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, (BOCAIB de 2 de maig), que han de servir
de base per editar materials curriculars destinats a ser utilitzats per l’alumnat de
centres docents no universitaris, públics i privats, i un cop oïda, com és preceptiu,
la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua
Catalana el dia 14 desembre de 2001,
RESOLC:

Atès que la Resolució del conseller d’Interior per la qual es convoquen
oposicions lliures per a l’ingrés a determinats cossos i escales del grup E de
l’Administració general i especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 78 de 30-06-01) preveu la realització d’una prova específica de
català de nivell A, prèvia a l’inici de les proves selectives;
Atès que el Decret 25/2001, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública de l’Administració del Govern de les Illes
Balears, regula la constitució de la Comissió Tècnica per avaluar la prova
específica de català, en la qual s’integren dos vocals designats per la Junta
Avaluadora de Català;
Atès que a l’article 5 del Decret abans esmentat es determina que els criteris
de correcció de la prova específica de català s’han d’ajustar als criteris vigents per
als diferents nivells de la JAC;
Atès l’acord núm. 3 de la sessió 38 del Ple de la Junta Avaluadora de Català,
pel qual s’acorda l’equivalència, únicament per a aquesta convocatòria
d’oposicions de l’any 2001, de la prova específica de català amb els certificats
corresponents de la JAC;
D’acord amb el certificat del secretari de la Comissió Tècnica, a proposta
del director general de Política Lingüística i en ús de les atribucions que em
confereixen les disposicions legals, dict la següent
ORDRE
Article únic. S’estableix que la prova específica de català, de dia 27
d’octubre de 2001, prèvia a les oposicions lliures corresponents al cos E de
l’Administració general i especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
garanteix els coneixements compresos en el certificat A de la Junta Avaluadora
de Català. La relació de noms dels aspirants que hi han obtingut la qualificació
d’apte, d’acord amb el certificat del secretari de la Comissió Tècnica, es transcriu
en l’annex.
Disposició final. Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el BOIB.
Palma, 7 de desembre de 2001

Article únic
Aprovar els projectes editorials i els llibres de text que s’especifiquen a
l’annex.
Els llibres de text hauran de dur impreses a les pàgines de crèdit la data de
resolució de l’aprovació i la de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(Article 4.4, de l’Ordre de 22 d’abril de 1998).
Palma, 14 desembre de 2001
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ i CULTURA,
Damià Pons i Pons

ANNEX
RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I PROJECTES EDITORIALS
APROVATS
Àrea

Editorial

Títol

Etapa

Curs

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
ART
ART
ART

EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ

MATEMÀTIQUES 1
MATEMÀTIQUES 2
MATEMÀTIQUES 3
MATEMÀTIQUES 4
MATEMÀTIQUES 5
PLÀSTICA 3
PLÀSTICA 4
PLÀSTICA 5

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

1r
2n
3r
4t
5è
3r
4t
5è
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El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
ANNEX
Relació de noms dels aspirants que han obtingut la qualificació d’apte a la
prova específica de català de nivell A, de dia 27 d’octubre de 2001, prèvia a les
oposicions lliures per a l’ingrés en determinats cossos i escales del grup E de
l’Administració general i especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DNI
78205993
43136899
34067820
43058166
43018702
43070070
43143210
42976540
18236053
43001085
42962356
43023287
43034065
43152480
43114020
43072571
43007102
43040084
78202199
43057257

LLINATGES, NOM
ADROVER BARCELÓ, ANTÒNIA
ADROVER PEDROSA, MARGARITA
ADROVER RIBAS, BERNARDO
ADROVER VILELLA, ANTONIO FRANCISCO
AGUDO BRIZ, MARIA DEL PILAR
AGUILÓ LLOFRIU, GABRIELA
ALCARAZ DAVIU, MÒNICA
ALFA MUNTANER, CATALINA
ALZAMORA MAS, COLOMA
AMENGUAL CRESPÍ, ANTÒNIA
AMENGUAL CRESPÍ, FRANCISCA
ANCKERMANN ALOMAR, JUAN JOSÉ
ANDREU PASCUAL, MARGARITA
ARIAS GALLARDO, ROSA MARIA
ATIENZA MARTÍNEZ, ANA SILVIA
AZORÍN ANTOINE, AMELIA
BASTIDA GÓMEZ, ENCARNACIÓN
BATLE MAYRATA, CATALINA MARIA
BAUZÀ BONET, JOSEP
BAUZÀ TERRON, MARGARITA
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42973335
43009719
43011637
42985933
72565963
42949518
41432958
41446870
42943093
42971898
43129736
18222990
41495162
78203911
43034531
43037934
41352774
43039302
43128413
78197119
43048733
43035260
42981340
43070198
43041192
43075307
43033973
43010191
44327550
18223310
43128610
41505799
42972633
43087178
43021489
41383891
43085609
34066649
43063840
41737376
42996298
34065332
43088262
42953648
43078246
42962748
42992567
24402248
41455145
41455143
20174217
43137748
43126680
43034562
21989447
41492149
34066847
43014408
42977702
43051523
43118458
43036644
43067971
43088597
42949608
43084640
18235812
42992445
41454862
43070879
43059065
41402706
43123737
43032644
43094448
42991883
43052745
43020443
43064533
41499875
43058555
43026933
43059675
43086973
43069316
42985031

BOIB
BELTRAN FONT, VICENÇ
BESTARD SALOM, ANA MARIA
BIBILONI CERDÀ, CATALINA
BIBILONI SANS, SEBASTIÀ
BIDABURU OTADUY, MARGARITA
BISBAL BONNIN, MARGARITA
BONED TORRES, CATALINA
BONET COSTA, JUAN OSCAR
BORDOY MESTRE, MARIA ASUNCIÓN
BORDOY MESTRE, PERE
BORDOY PINTADO, MIGUEL ÁNGEL
BORDOY SOLER, MIQUEL
BORRÀS CARRERAS, ROSA MARIA
BORRÀS SERRA, BENITA
BUADES VALCARCEL, TERESA
BUSTOS CALONGE, PEDRO
CABELLO ORTIZ, JOSÉ
CABOT PICÓ, ANTONI
CALAFELL CARRILLO, SANDRA
CALDÉS SERRA, ANTÒNIA
CALERO ARENAS, JUAN JOSÉ
CALVO ALONSO, CONSUELO
CANTALLOPS CERDÀ, ELEONOR
CAÑELLAS CALABRIA, CAROLINA
CAÑELLAS RIGO, MARIA
CAPÓ RIERA, ELENA
CARBONELL COLOM, ANTÒNIA
CARBONELL FAR, MANUELA
CARDONA SMITH, A. GUILLERMO
CARRA DE VAUX LÓPEZ-VIOTA, FRANÇOIS
CARRASCAL MOREY, MARIA TERESA
CARRERAS BAGUR, CRISTINA
CARRILLO NÚÑEZ, FRANCISCO
CASAS JULIÀ, MIGUEL
CASAS VALLS, FRANCISCA
CASTELLÓ SALVÀ, FERNANDO
CATALÁN GRAU, FRANCISCO JAVIER
CAULES VIVES, MAGDALENA
CLOQUELL FERRETJANS, BALTASAR J.
COLL PONS, ANTÒNIA
COLL SOCÍAS, RAFAEL
CÓRCOLES TERCERO, M. ÁNGELES
CORREA FRESNEDA, M. PAZ
CORTÉS OLIVER, ELENA
COVAS DÍEZ, FRANCISCO
CRUZ SALVÀ, M. CARMEN
DARDER AGUILAR, M. DEL PILAR
DE LA FUENTE DE LA TORRE, M. ISABEL
DE LAS HERAS CIRERA, ELENA
DE LAS HERAS CIRERA, EVA
DÍAZ BRAVO, M. ELENA
DÍAZ MARTÍNEZ, M. DE LOS ÁNGELES
DOLS PALLICER, MARIA
DOMÈNECH JORDÀ, PATRICIA
DORREGO FERNÁNDEZ, M. LUZ
ESCANERO VICTORI, MARIANO
ESCRIBANO CEBRIÁN, M. JULIA
ESTARELLAS MAS, JOAN CARLES
FERNÁNDEZ CAÑELLAS, FRANCISCA
FERNÁNDEZ MARÍ, EUGENIO
FERRER GALLEGO, DOLORES
FIOL DOLÇ, M. DEL PILAR
FIOL PASTOR, ANTÒNIA I.
FONT FERRER, YOLANDA
FORTEZA FORTEZA-REY, M. MERCEDES
GABAS GRANADO, ANTONIO
GALÁN RODRÍGUEZ, M. ISABEL
GARCÍA BERRUGUETE, FIDEL
GARCÍA BONINGNO, JOSÉ ALBERTO
GARCÍA GARCÍA, EVA M.
GARCÍA RUIZ, TERESA
GARCÍA SANFÉLIX, MARIA JOSÉ
GARRIDO MARTÍN, ALFONSO
GAYÀ MOREY, JOANA
GÓMEZ RODRÍGUEZ, M. JOSÉ
GÓMEZ SUAU, ROSA M.
GONZÁLEZ GIMÉNEZ, PURIFICACIÓN
GONZÁLEZ PACHECO, ENCARNA
GRACIA VIDAL, ANTÒNIA
GUERRERO HARO, ANA MARIA
GUIJARRO VICENS, M. CARMEN
GUTIÉRREZ COBO, JUANA
GUTIÉRREZ GRANADO, FÉLIX
HEREDIA HEREDIA, LUIS
HERNÁNDEZ RAMON, NATALIA
ISERN VIDAL, CATALINA
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43148931
43114491
43050375
42956468
18225623
43107982
42981526
43048667
42979792
78207615
43113475
43089419
43022846
43064307
43069898
34067919
43135843
42983893
43032131
43089356
43114636
41735598
41493025
43098280
43026465
43074913
43062976
41391637
43127213
43034164
42940355
43050974
43035097
43011344
44328368
78199778
43077768
43000582
43000149
43039748
41403755
78204174
43049587
42942490
78197929
42505268
78212631
34065881
78208533
24103869
34064999
41736434
43067316
43060904
43037889
43020286
43070916
43074454
39665396
41402957
43097301
43013646
43067300
78211175
43080102
43072902
18224530
43124979
41489538
43076229
41459906
43000898
44328417
41489827
43045006
43079805
43002743
43083496
43046217
43122622
43028359
43041932
43707041
43016868
41497502
41495049
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JAUME CAPÓ, MARGARITA
JAUME LLABRÉS, SALVADOR
JUAN COMAS, CATALINA
JUANES PERELLÓ, CARLOS-FRANCISCO
JULIÀ ADROVER, GUILLEM
JULIÀ MAS, JAUME
JULIÀ SALVÀ, JERÒNIMA
LLABRÉS ESCOBAR, JUAN LORENZO
LLADÓ QUETGLAS, NÚRIA
LLADÓ SAGRERA, MARGALIDA
LOBO OUTEIRAL, ALBERTO
LÓPEZ FERRÀ, M. ISABEL
LÓPEZ HINOJOSA, FERNANDO
LÓPEZ MARÍN, JOSEFINA
LÓPEZ MARTORELL, NICOLÁS A.
ARAGÓN, M. DOLORES
MAIMÓ MOLINA, ANTÒNIA
MANRESA JULIÀ, JAIME
MARCH BERGAS, GABRIEL
MARÍN GARCÍA, ALBERTO
MARÍN GARCÍA, JAVIER
MARTÍ CARDONA, MARTÍN
MARTÍNEZ ALEJANDRE, M. ANTÒNIA
MARTÍNEZ BONNÍN, CATALINA
MARTÍNEZ GARCÍA, MIGUEL
MARTÍNEZ GUTIERREZ, JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ LÓPEZ, MILAGROS
MARTORELL CABOT, MARIA
MARTORELL MOREY, LLUC
MARTORELL MULET, CARLOS
MARTORELL ROVIRA, MARIA
MAS BLANCO, ANTÒNIA
MAS BUÑOLA, CATALINA
MAS GELABERT, CATALINA
MASCARÓ DALMAU, DAVID
MASCÓ SASTRE, CATALINA
MASSOT PERICÀS, BARTOLOMÉ
MATEU SANTANDREU, ANTONI
MAYOL SASTRE, JUANA MARIA
MAYOL SASTRE, M. JOSÉ
MEDRANO BOSCH, LLUÍS
MENA GARAU, M. FRANCISCA
MERINO SANTIESTEBAN, JOAN
MESQUIDA VICH, ANTONIO
MESTRE RIGO, FRANCISCA
MILLET OLIVES, ROSA
MIR RAMIS, JUANA ANA
MIRÓ ALBERTÍ, ISABEL
MIRÓ PONS, MIGUEL ÁNGEL
MOLINA MARTÍN, M. JOSÉ
MOLINA PARETS, MIGUEL
MOLL ALLÈS, ANTONI
MOLL FERRAGUT, CATALINA
MONSERRAT SANSÓ, JOSÉ
MONSERRAT VIDAL, MARGARITA
MONTERO GONZÁLEZ, EUGENIA M.
MONTIJANO JIMÉNEZ, ROSA
MOYA PINILLOS, SAGRARIO
MUDARRA RONCERO, MANUEL
NADAL SÁNCHEZ, ANTONIO
NAVÍO MENA, CRISTINA
NEGRE CATALÀ, ISABEL ANA
NICHOLAS GRANT, LORNA
NICOLAU GAMUNDÍ, ANTONIO
NOGUEIRA BERMEJO, JOSÉ MARÍA
OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO
OBRADOR JULIÀ, MIQUEL ÁNGEL
OLIVAS GALLEGO, PURIFICACIÓN
OLIVES PONS, JOSÉ
ORELL MAS, BARTOLOMÉ
ORELLANA SÁNCHEZ, M. DOLORES
ORTIZ ARAGÓN, TOMÀS
ORVAY MUÑIZ, JUAN FRANCISCO
PALLICER CAULOES, FRANCISCO
PALOU PRATS, FLORENTINA
PASTOR SAMPER, VICTORIA
PEDREROL MESQUIDA, MAGDALENA
PERELLÓ SEGUÍ, ROSA M.
PERICÀS MORRO, SEBASTIANA
PERICÀS SOSA, BÀRBARA
PICAZO RIERA, JUANA
PLANAS MARTORELL, PERE
POCA SARDÀ, JAIME
POCOVÍ CATALÀ, JUAN
PONS FLORIT, MARGARITA
PONS GOMILA, MARIA
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43038563
43000734
43065747
41400000
43104118
78209578
78209355
43036228
43115834
46955189
78205903
78204034
43064559
78212834
43088363
41398625
43017389
46958709
43026493
18236550
43109436
42955170
43049889
43049696
43077132
43075833
42989853
43097322
43069546
43054363
78320278
43099270
43046952
43135821
43077094
43120230
43007132
43072121
43081363
43009353
41496045
18234589
43057861
18235927
18233573
18233264
42946236
43004209
46952981
34066758
41459365
41447581
18233535
43075684
37596115
43129767
43035075
43031594
43104190
39136417
43096317
41731540
41399801
78184270
41504947
41503290
43013427
43013670
78209548
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PONTE GIL, ENCARNACIÓN
RAMIS MIGUEL, JUAN
RAMIS PERELLÓ, MONTSERRAT
RAMO ROJO, FRANCISCA
RAMON LOSADA, MIGUEL
RAMON MORRO, M. DEL PILAR
RAYO GOST, ANTÒNIA
REUS ESCUDERO, GABRIEL
REYNÉS GONZÁLEZ, JAUME ANTONI
RIERA FERRER, ROSA
RIGO BONET, ANTÒNIA
RIGO JULIÀ, ANTÒNIA
RODRÍGUEZ BENNASSAR, MARIA
RODRÍGUEZ SEGUÍ, CARLOS
ROIG ALMEIDA, MÒNICA
ROIG OLIVER, M. ANTÒNIA
ROIG OLIVER, MARGARITA
RONDA GARCÍA, ISABEL
ROS BLANCH, JUAN
ROSSELLÓ CARDELL, CONSUELO
ROSSELLÓ MISEROL, GABRIEL
ROTGER BAUZÀ, GABRIEL
ROTGER ESTARELLAS, ANTÒNIA
RUS CABALÍN, M. DOLORES
SALAMANCA GARAU, ANTÒNIA
SALOM DÍAZ, DANIEL
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTÒNIA
SÁNCHEZ TRUYOLS, MARTA
SANCHÍS GINARD, FRANCISCO ANTONIO
SANS MERCADAL, BARTOLOMÉ
SANSALONI PONS, MATÍAS
SASTRE HERNÁNDEZ, CARLOS
SEGUÍ GELABERT, JUAN CARLOS
SEGUÍ PLOMER, ANTONI
SEGUÍ SIMON, M. ISABEL
SERRA CAÑELLAS, NEUS
SERRA JUAN, FRANCESCA
SERRA MAS, MARIA
SERRA MORENO, CATALINA MARIA
SERVERA ESCAFI, CATALINA
SINTES PONS, JUAN MIGUEL
SOCIAS VIVES, BARTOLOMÉ
SOSPEDRA SIMÓ, MANUEL
SUAU ROSSELLÓ, ANTÒNIA
SUREDA CALERD, M. MAGDALENA
TEROL JAUME, AMPARO
TERRASA ESTARAS, ANTONIO
TORRES ALONSO, MAGDALENA
TORRES GUASH, CATALINA
TUÑÓN PALAZÓN, SUSANA
TUR BONED, M. NIEVES
TUR ROSSELLÓ, ANTONIO
VALENT BARCELÓ, BERNARDO MIGUEL
VALLVERDÚ AMENGUAL, LAURA
VARGAS ARTIGAS, LUIS
VÁZQUEZ GORDILLO, YOLANDA
VEGA RIERA, ÁNGELES
VENTANYOL OCHANDO, ANA MARIA
VERDUGO GARCÍA, MANOLO
VERGARA LÓPEZ, M. MONTSERRAT
VERGER PRADES, SUSANA
VIDAL BARBER, ANDREU
VIDAL BIBILONI, MARIA
VIDAL BONET, JOAN
VIDAL HOEGH, MARIA JOSÉ
VILLALONGA MOLL, DANIEL
VILLEN DÍAZ, M. DOLORES
VILLOSLADA PÉREZ, MANUEL
VIÑUELAS RECIO, HERMINIO
— o —Núm. 25178
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 12 de desembre de
2001, per la qual s’estableix que la prova específica de català, de
dia 5 de juliol de 2001, prèvia a les proves selectives per cobrir, pel
torn de promoció interna, places de personal laboral fix al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
garanteix els coneixements compresos en el certificat B de la
Junta Avaluadora de Català.

Atès que la resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es
convoquen proves selectives, pel torn de promoció interna, per a cobrir
determinades places de personal laboral fix al servei de l’Administració de la
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comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 59, de 17-5-2001), preveu
la realització d’una prova específica de català de nivell B, prèvia a l’inici de les
proves selectives;
Atès que el Decret 25/2001, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments
selectius d’accés a la funció pública de l’Administració del Govern de les Illes
Balears, regula la constitució de la Comissió Tècnica per avaluar la prova
específica de català, en la qual s’integren dos vocals designats per la Junta
Avaluadora de Català;
Atès que a l’article 5 del Decret abans esmentat es determina que els criteris
de correcció de la prova específica de català s’han d’ajustar als criteris vigents per
als diferents nivells de la JAC;
Atès l’acord núm. 3 de la sessió 38 del Ple de la Junta Avaluadora de Català,
pel qual s’acorda l’equivalència, únicament per a aquesta convocatòria
d’oposicions de l’any 2001, de la prova específica de català amb els certificats
corresponents de la JAC;
D’acord amb el certificat del secretari de la Comissió Tècnica, a proposta
del director general de Política Lingüística i en ús de les atribucions que em
confereixen les disposicions legals, dict la següent
ORDRE
Article únic. S’estableix que la prova específica de català, de dia 5 de juliol
de 2001, prèvia a les proves selectives per cobrir, pel torn de promoció interna,
places de personal laboral fix al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, garanteix els coneixements compresos en el
certificat B de la Junta Avaluadora de Català. La relació de noms dels aspirants
que hi han obtingut la qualificació d’apte, d’acord amb el certificat del secretari
de la Comissió Tècnica, es transcriu en l’annex.
Disposició final. Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el BOIB.
Palma, 12 de desembre de 2001
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

ANNEX
Relació de noms dels aspirants que han obtingut la qualificació d’apte a la
prova específica de català de nivell B, de dia 5 de juliol de 2001, prèvia a les
proves selectives per cobrir, pel torn de promoció interna, places de personal
laboral fix al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
DNI: 78202421-Y
LLINATGES, NOM: Perelló Garcías, Antoni
— o —Núm. 25235
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 20 de desembre
de 2001, per la qual es fa pública la composició del tribunal que
ha d’actuar en el procediment selectiu convocat per Resolució de
23 de novembre de 2001, per a la provisió de places d’inspectors
d’educació.
De conformitat amb el que estableix el punt 1 de la base cinquena de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 23 de novembre de 2001, per
la qual s’aprova la convocatòria de concurs oposició per ingressar en el cos
d’inspectors d’Educació a les places vacants de l’àmbit de gestió de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 29-11-2001),
D’acord amb el sorteig que s’ha celebrat segons determina l’esmentat punt
de la convocatòria,
Resolc:
Primer.- Nomenar el tribunal a què es refereix el punt 1 de la base cinquena
de l’esmentada Resolució, que queda constituït pels següents membres:
Tribunal titular
President: Roberto Jara Sureda, DNI 041324403
Vocal 1: Mestre Vives, José Ramón, DNI 018874408
Vocal 2: Teixeira González, José Javier, DNI 034564122
Vocal 3: Jiménez Castillo, Juan José, DNI 023759009
Vocal 4:Martorell Trobat, Joan, DNI 041327106
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Tribunal suplent:
President: Pere Carrió Villalonga, DNI 041355062
Vocal 1: Vázquez Alonso, Ángel, DNI 009681702
Vocal 2: Ríos Martorell, Pere, DNI 041374771
Vocal 3: Bar Cendón, José Manuel, DNI 036001743
Vocal 4: Mestres Gavarro, Joan, DNI 037612319

29-12-2001

l’àmbit territorial de les Illes Balears.
A fi de desenvolupar aquestes disposicions legals, sense perjudici de
l’aplicabilitat directa i immediata dels reglaments comunitaris i del Reial Decret
esmentat, oïdes les organitzacions professionals agràries, dict la següent
ORDRE

Segon.- Els membres del tribunal tendran dret a dietes i despeses de
locomoció en el cas que hagin de desplaçar-se del centre en què presten servei i
estan autoritzats a utilitzar qualsevol dels mitjans de locomoció a què es refereix
el Reial decret 236/1988, de 4 de març (BOE del 19). Als efectes prevists a
l’article 10 del Reial decret esmentat i al punt 9 de la base cinquena de la
convocatòria, el tribunal estaran inclosos dintre de la categoria primera.
Tercer.- Si en qualsevol dels membres del tribunal hi concorren les
circumstàncies previstes a l’article 28 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, ho haurà de
manifestar en el termini de deu dies. Així mateix, els aspirants d’aquest
procediment podran recusar els esmentats membres per les causes previstes a
l’article 29 de la mateixa Llei.
Quart.- Aquesta resolució constitueix un acte de tràmit, impugnable, si fos
el cas, en concórrer els requisits de l’article197.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, segons la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 20 de desembre de 2001
El conseller d’Educació i Cultura,
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 25315
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 21 de desembre de
2001, per la qual es regula el procediment per a la sol·licitud,
tramitació i concessió de les ajudes als productors de determinats
productes agrícoles per a la campanya de comercialització 2002/
2003 (collita any 2002)
El Reglament (CE) 1251/1999, del Consell, de 17 de maig, pel qual
s’estableix un règim de suport als productors de determinats cultius herbacis,
determina un sistema de pagaments per superfície en el seu benefici.
El Reglament (CE) 3072/95, del Consell, de 22 de desembre pel qual
s’estableix l’organització comuna del mercat de l’arròs, disposa la concessió
d’un pagament compensatori als productors comunitaris d’arròs.
El Reglament (CE) 1577/96, del Consell, de 30 de juliol, pel qual
s’estableix una mesura específica en favor de determinades lleguminoses de gra,
disposa la concessió d’un pagament per superfície als productors comunitaris de
lleguminoses de gra.
El Reglament (CE) 1554/95, del Consell, de 29 de juny, pel qual s’estableixen
les normes generals del règim d’ajuda del cotó, disposa la concessió d’una ajuda
als productors de cotó comunitari.
El Reglament (CE) 609/1999, de la Comissió, de 19 de març, estableix les
condicions de concessió de l’ajuda als productors de llúpol.
El Reglament (CEE) 3508/92, del Consell, de 27 de novembre, estableix
un sistema integrat de gestió i control de determinats règims d’ajuda comunitaris,
que té com a objectiu fonamental augmentar l’eficàcia i la rendibilitat dels
mecanismes de gestió i control a fi que no es percebi una doble ajuda per hectàrea
per a una superfície concreta o per un animal determinat.
En el Reglament (CE) 2419/01, d’11 de desembre, s’estableixen les
disposicions d’aplicació del sistema integrat de gestió i control de determinats
règims d’ajudes comunitàries introduïts pel Reglament (CEE) núm. 3508/92 del
Consell.
El Reial Decret 1893/1999, de 10 de desembre (i les seves modificacions)
determina el marc bàsic d’actuació sobre pagaments per superfície a determinats
productes agrícoles.
La present Ordre té per finalitat l’aplicació de la normativa vigent en

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
La present Ordre té per objecte l’aplicació de la normativa comunitària i el
desenvolupament, a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del
Reial Decret 1893/1999, de 10 de desembre, i normes de desenvolupament,
aplicable als següents règims d’ajuda comunitaris:
a) Pagaments per superfície als productors de determinats cultius herbacis
prevists en el Reglament (CE) 1251/99, del Consell.
b) Pagaments compensatoris als productors d’arròs, prevists en el Reglament
(CE) 3072/95, del Consell.
c) Pagaments per superfície als productors de determinades lleguminoses
de gra, establerts en el Reglament (CE) 1577/96, del Consell.
d) El preu mínim per al cotó, segons s’estableix en el Reglament 1545/
1995, del Consell.
e) L’ajuda al cultiu del llúpol establert pel Reglament 609/1999, del
Consell.
f) El còmput de superfície farratgera a l’efecte del càlcul de densitat
ramadera.
2. Així mateix, aquesta Ordre estableix les bases per a l’aplicació a les Illes
Balears del sistema integrat de gestió i control de determinats règims d’ajudes
comunitàries, d’acord amb el que estableixen els reglaments (CEE) 3508/92, del
Consell, i (CEE) 2419/01 de la Comissió.
Article 2
Definicions relatives a les ajudes superfícies
En el marc del «Sistema Integrat» i quant als efectes de la present Ordre,
s’entén per:
1. «Titular de l’explotació»: el productor agrícola individual, persona
física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques, amb independència
de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, l’explotació del qual es
trobi al territori de l’Estat espanyol.
2. «Explotació»: el conjunt d’unitats de producció gestionades pel titular
de l’explotació que es trobin al territori de l’Estat espanyol.
3. «Parcel·la agrícola»: la superfície contínua de terreny en la qual un únic
titular d’explotació realitzi un únic tipus de cultiu.
Es considerarà com a parcel·la agrícola la que contingui també arbres,
sempre que el cultiu herbaci o les tasques de guaret, en cas que sigui afectada a
l’acompliment del requisit de retirada de terres, puguin ser realitzats en condicions
similars a les de les parcel·les no arbòries de la mateixa zona. En aquest cas, la
superfície a considerar a l’efecte de sol·licitud i concessió de les ajudes, és la
resultant de minorar la superfície total per la superfície ocupada pels arbres.
Llevat d’alguna prova del contrari, es considera que la superfície ocupada pels
arbres és la següent:
- Ametller 8 m²
- Figueres 12 m²
- Garrovers 15 m²
Per a altres espècies s’han d’aplicar per analogia xifres similars a les
anteriors, quant al port dels arbres.
4. «Terres de pasturatge»: les superfícies ocupades per qualsevol producció
vegetal, espontània o sembrada, que proporciona aliment al bestiar boví o oví
mitjançant pasturatge o de manera mixta (pasturatge i com a farratge, verd o
conservat) al llarg de l’any.
A aquest efecte es consideren terres de pasturatge les superfícies següents:
- Pastura arbustiva: terreny amb arbusts i matolls que cobreixen més del
20% de la superfície i és aprofitat mitjançant pasturatge per un nombre indefinit
d’anys.
- Pastures amb arbratge: terreny amb arbratge dens, i amb clarianes, que
s’aprofiten mitjançant pasturatge durant un període indefinit d’anys.
- Prat natural: terreny amb coberta herbàcia natural (no sembrada) que es
pot aprofitar directament pel bestiar o per mètodes mixts (pasturat i segat, ensitjat
d’herba), durant un període indefinit d’anys.
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- Prat artificial: cultiu constituït fonamentalment per gramínies i
lleguminoses per a l’alimentació del bestiar directament o per aprofitament mixt,
i on es realitzen tasques culturals de manteniment.
- Cultius farratgers monofits: terrenys sembrats amb una o dues espècies
farratgeres, a excepció d’aquelles el cultiu i aprofitament de les quals reuneixi les
condicions per ser objecte d’ajuda a les superfícies de productes herbacis.
D’aprofitament mixt.
- Guaret tradicional: superfície agrícola, que es deixa sense conrear durant
una campanya o més, i on es desenvolupa una vegetació espontània que pot
aprofitar-se directament pel bestiar.
En la declaració de superfícies farratgeres, a més d’especificar la condició
de terres de pasturatge, s’ha d’indicar el tipus d’aprofitament: pasturatge o mixt.
CAPÍTOL II
PAGAMENTS PER SUPERFÍCIE
Secció 1ª
Disposicions generals als productors dels
cultius herbacis inclosos en el Reglament
(CE)1251/1999
Article 3
Pla de regionalització
Els rendiments que serviran de base per a l’aplicació de pagaments per
superfície als productors de determinats cultius herbacis, determinats d’acord
amb el que s’ha establert en el Pla de regionalització productiva, són els següents:
Secà. Rendiment mitjà
Eivissa-Formentera
1,2 t/ha
Mallorca I
1,2 t/ha
Mallorca II
1,8 t/ha
Mallorca III
3,2 t/ha
Menorca
1,2 t/ha
Regadiu
Rendiment mitjà
4,4 t/ha
Rendiment blat de moro 5,5 t/ha
Altres cereals
3,5 t/ha
La zona Mallorca I està constituïda pels termes municipals d’Alaró,
Andratx, Artà, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Capdepera, Deià,
Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí,
Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Selva, Sóller, Son Servera
i Valldemossa.
La zona Mallorca II està constituïda pels termes municipals d’Alcúdia,
Binissalem, Búger, Campos, Inca, Llucmajor, sa Pobla, Santanyí, Sant Llorenç
des Cardassar i ses Salines.
La zona Mallorca III està constituïda pels termes municipals de la resta de
l’illa.
Article 4
Índex de guaret
1. Els índexs comarcals de guaret tradicional per a les terres de cultiu de
secà (expressats en hectàrees de guaret per cada 100 hectàrees acollides al sistema
de cultius herbacis) que han de respectar-se amb caràcter general, per poder
beneficiar-se dels pagaments per superfície, són els següents:
Mallorca: 30
Menorca: 20
Eivissa-Formentera: 40
2. En la declaració de cada agricultor s’han de respectar els índexs
assenyalats, amb una franquícia de 10 punts; en cas contrari, el conjunt de la
superfície per la qual se sol·licita l’ajuda ha d’ajustar-se de forma proporcional
a aquesta diferència, fins que s’assoleixi el valor de l’índex de guaret corresponent.
3. No estan obligades a complir l’índex de guaret aquelles explotacions que
tradicionalment no han practicat el guaret.
4. Es considera que tradicionalment no han practicat el guaret, per la qual
cosa no és necessari que justifiquin de manera individual les pràctiques
agronòmiques que suporten la disminució de l’índex de guaret, les següents
explotacions:
a) Les explotacions en les quals la major part de superfície estigui situada
a la zona III de Mallorca, segons el Pla de regionalització productiva i que
comprenen els següents termes municipals: Algaida, Ariany, Consell, Costitx,
Lloret de Vistalegre, Llubí, Felanitx, Manacor, Maria de la Salut, Mur, Montuïri,
Petra, Porreres, Sant Joan, Sencelles, Sineu, Santa Eugènia, Santa Margalida i
Vilafranca de Bonany.
b) Les explotacions que sol·licitin pagaments per una superfície que no
passi de la necessària per produir 92 tones de cereals, quant als rendiments
determinats en el Pla de regionalització productiva per a la comarca i tipus de
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cultiu que figuri en la sol·licitud.
c) Les explotacions que hagin presentat el corresponent justificant en
sol·licituds d’anys anteriors.
d) Els titulars d’explotacions que sol·licitin ajuda per primera vegada han
de justificar-ho.
Article 5
Pagaments per superfícies de regadiu
A l’efecte de la percepció d’aquests pagaments, tendran la consideració de
superfície de regadiu les parcel·les agrícoles que figuren al cadastre com de
regadiu o, si no n’hi ha, les que figurin inscrites com de regadiu en un registre
públic establert per la comunitat autònoma abans de finalitzar el termini de
presentació de les sol·licituds de pagament.
En aquest registre han de figurar les parcel·les que, tot i estar considerades
en el cadastre com a urbanes, es conreïn en règim de regadiu; per a això, sense
perjudici de les comprovacions que pugui establir la Direcció General
d’Agricultura, l’interessat ha d’aportar un certificat de l’ajuntament corresponent,
en el qual es farà constar el número de parcel·la, la superfície i la condició de
regadiu d’aquesta.
Secció 2a
Normes específiques del règim de suport als
productors de llavors oleaginoses
Article 6
Requisits per optar als pagaments per superfície als productors d’oleaginoses
1. Per poder optar a les ajudes compensatòries específiques d’oleaginoses
els agricultors han de:
a) Utilitzar a les sembres llavors certificades en dosis acords amb les
pràctiques tradicionals de la zona en la qual estiguin les parcel·les d’oleaginoses
i ajustar-se al que disposa l’article 4 del Reglament (CE) 2316/1999 de la
Comissió. Les dosis mínimes de sembra seran les següents:
Gira-sol secà 2,5 kg/hectàrea
Gira-sol regadiu 4,5 kg/hectàrea
Colza secà 6,0 kg/hectàrea
Colza regadiu 9,0 kg/hectàrea
Soja regadiu 90 kg/hectàrea
b) Comprometre’s a efectuar les tasques culturals tradicionals a la zona en
la qual estiguin les parcel·les de cultiu i mantenir-ho, com a mínim, fins al principi
de la floració i, en tot cas, fins al 30 de juny de l’any 2002, excepte en els casos
en què la collita es realitzi en la fase de la maduració completa.
2. Els agricultors han de mantenir, a disposició de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, tots els elements que puguin servir per acreditar el respecte
del que s’ha indicat en els apartats a) i b), com etiquetes de llavors, herbicides,
adobs, lloguer de maquinària i qualsevol altre element o justificant que es
relacioni amb aquestes obligacions.
3. Els agricultors han d’enviar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca còpia
de les factures de les llavors d’oleaginoses emprades a l’explotació.
Article 7
Superfícies excloses del dret al pagament per superfície d’oleaginoses
Queden excloses dels pagaments per superfície d’oleaginoses les superfícies
situades a les regions de producció de rendiments inferiors o iguals a 2‘2 tones/
hectàrea, establertes en el Pla de regionalització productiva.
Secció 3a
Retirades de terres
Article 8
Modalitats de retirada de terres
1. El requisit de retirada obligatòria de terres establert en el Reglament (CE)
1251/1999, del Consell, per als productors de cultius herbacis que sol·licitin
pagaments per superfície, pot complir-se mitjançant les modalitats següents:
a) Retirada fixa, que implica un compromís de retirada permanent de les
parcel·les afectades durant un període plurianual no superior a cinc anys, aplicant
el que s’ha establert en l’article 20 del Reglament (CE) 2316/1999 de la
Comissió.
b) Retirada lliure, que no exigeix cap compromís plurianual respecte de les
parcel·les que han de retirar-se del cultiu.
El percentatge necessari per complir el requisit de la retirada obligatòria és
del 10 per 100 de la superfície total per la qual se sol·liciten pagaments
compensatoris.
2. Té la consideració de retirada voluntària la realitzada en un percentatge
de terres superior al 10 per cent. La retirada voluntària pot assolir fins al 10 per
cent de la superfície total per la qual se sol·licitin pagaments en secà o en regadiu,
respectivament, en el marc del Reglament (CE) 1251/1999. En aquest cas, el
titular de l’explotació pot rebre una compensació idèntica a l’establerta per a la
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retirada obligatòria.
3. Aquells productors que sol·licitin pagaments per una superfície que no
passi de la necessària per produir 92 tones de cereals, quant als rendiments
determinats en el Pla de regionalització productiva d’Espanya per a la comarca
i tipus de cultiu que figuri en la sol·licitud, no estan obligats a retirar terra de la
producció. Per tant, tota la retirada de cultiu que realitzin té la consideració de
voluntària i, en conseqüència, ha de respectar els límits establerts per a aquesta.
Article 9
Superfícies mínimes de les parcel·les retirades i període de retirada
Les parcel·les agrícoles retirades han de tenir una superfície de, com a
mínim, 0,3 hectàrees i una amplada d’almenys 20 metres.
Es tendran en compte parcel·les agrícoles inferiors a allò indicat quan es
tracti de parcel·les senceres amb límits permanents. També es consideren
parcel·les senceres amb una amplada inferior a 20 metres a les regions on aquestes
parcel·les constitueixin un tipus de parcel·lació tradicional.
Les superfícies de retirades han de romandre retirades de la producció el
període comprès entre el 15 de gener i el 31 d’agost de 2002.
Article 10
Aplicació del principi de proporcionalitat
1. La sol·licitud de pagaments compensatoris per a una regió amb un
rendiment donat ha d’incloure una superfície de retirada de, com a mínim, el 10
per cent de la superfície total per la qual se sol·liciten pagaments compensatoris.
2. En explotacions que comprenguin superfícies situades en regions de
producció de secà i de regadiu, la retirada obligatòria de terres per a superfícies
situades en regadiu podrà efectuar-se totalment o parcialment en secà. El nombre
d’hectàrees a retirar en secà ha d’ajustar-se quant a la relació de rendiments entre
les regions de què es tracti.
3. La retirada obligatòria corresponent a una determinada regió de producció
pot realitzar-se en una altra regió de producció de la mateixa explotació amb
diferent rendiment, sempre que estiguin situades a la mateixa illa. La superfície
a retirar totalment o parcialment en una altra regió ha d’ajustar-se en funció de
la relació dels rendiments entre les regions de què es tracti. Això no obstant, no
podran, en cap cas, retirar-se menys hectàrees que les previstes en l’obligació de
retirada per al conjunt de les superfícies de l’explotació per a les quals se
sol·liciten pagaments compensatoris.
4. En cap cas podrà traslladar-se l’obligació de retirada de terres de secà a
terres de regadiu.
Article 11
Condicions que han de complir les terres retirades
A les terres retirades del cultiu ha de realitzar-se el guaret agronòmic, bé
mitjançant el sistema del conreu mínim, bé mitjançant els sistemes tradicionals
de cultiu o mantenint una coberta vegetal adequada, tant espontània com
conreada, per tal de minimitzar els riscs d’erosió, aparició d’accidents, males
herbes, plagues i malalties, conservar el perfil salí del sòl i la capacitat productiva
d’aquest, afavorint l’increment de la biodiversitat.
Les pràctiques culturals a realitzar han de ser les adequades i han d’incloure
el conreu i les aplicacions d’herbicides autoritzats, sense efecte residual i de baixa
perillositat. En el cas de mantenir una coberta vegetal, aquesta no pot ser
utilitzada per a la producció de llavors ni aprofitada, sota cap concepte, amb
finalitats agrícoles abans del 31 d’agost ni donar lloc, abans del 15 de gener
següent, a una producció vegetal destinada a la seva comercialització.
En el cas d’incompliment d’aquests punts, el titular de l’explotació
corresponent pot perdre totalment o parcialment el dret als beneficis del règim
d’ajuda als cultius herbacis i a la retirada del cultiu. No poden dedicar-se a
retirada de terra les parcel·les amb ametllers o garrovers amb una densitat de
plantació de més de 60 arbres per hectàrea.
Article 12
Control de la retirada obligatòria
1. Si la superfície retirada declarada és inferior a la superfície corresponent
al percentatge de retirada obligatori, la superfície amb dret a pagaments per
superfície destinats a productors de cultius herbacis subjectes a l’obligació de
retirada es calcularà en funció de la superfície retirada declarada i proporcionalment
als diferents cultius, sense poder reduir-se a una superfície inferior a la necessària
per a la producció de 92 tones de cereals.
2. La producció de cereals a la qual fa referència l’apartat 1 s’ha de calcular
prenent com a base el rendiment utilitzat per al pagament per superfície.
Article 13
Utilització de les terres retirades de la producció per a cultius amb
destinació no alimentària
S’aplicaran les disposicions indicades en el Reial Decret 1893/1999 i les
seves modificacions.
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CAPÍTOL III
PAGAMENTS ALS PRODUCTORS D’ARRÒS
Article 14
Requisits de les superfícies
1. Els pagaments compensatoris s’abonaran a les parcel·les agrícoles
completament utilitzades i considerades com de regadiu d’acord amb l’article 5.
2. En tot cas, a les superfícies a què es refereix l’apartat anterior, han
d’haver-s’hi efectuat els treballs normals requerits per al cultiu de l’arròs, el qual
ha d’haver arribat a la floració.
3. Les parcel·les afectades per una sol·licitud de pagaments compensatoris
als productors d’arròs no poden ser objecte de cap altra sol·licitud d’ajuda per
superfície a la mateixa campanya.
Article 15
Declaracions obligatòries de productors i industrials arrossers
1. Els productors d’arròs que hagin presentat a la comunitat autònoma de
les Illes Balears una sol·licitud per acollir-se al sistema de pagaments compensatoris
han de presentar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca les següents declaracions:
Abans del 30 de setembre del 2002:
a) Declaració de la superfície conreada de cada varietat d’arròs i de la
corresponent denominació d’aquestes varietats.
b) Declaració d’existències en el seu poder al 31 d’agost del 2002,
classificades per varietat i tipus d’arròs (rodó, mitjà, llarg A i llarg B).
Abans del 31 d’octubre del 2002:
Declaració sobre producció total i rendiment de les diferents varietats.
2. Declaracions dels industrials arrossers:
Els industrials arrossers amb arròs emmagatzemat a la comunitat autònoma
de les Illes Balears han de presentar, a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, abans
del 30 de setembre del 2002, una declaració que contingui les existències d’arròs
al 31 d’agost anterior, desglossades per tipus d’arròs (rodó, mitjà, llarg A, llarg
B) i grau de transformació. Els graus de transformació són els següents:
a) Closca
b) Espellofat
c) Elaborat
S’ha d’expressar en la declaració si es tracta d’arròs elaborat a Espanya, a
la Unió Europea o a països tercers. Així mateix, s’ha d’informar sobre si l’arròs
de països tercers ha estat importat sota un règim comercial normal o si es troben
en règim de tràfic de perfeccionament.
CAPÍTOL IV
DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA
Article 16
Presentació de les sol·licituds d’ajuda «superfícies»
1. Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar a la comunitat autònoma de
les Illes Balears quan hi estigui ubicada l’explotació o, si s’escau, la major part
de la superfície de les parcel·les agrícoles relacionades en la sol·licitud d’ajuda
«superfície»; han d’adreçar-se a l’Honorable Senyor Conseller d’Agricultura i
Pesca.
2. Els titulars d’explotacions agràries han de presentar una única sol·licitud
d’ajuda, en la qual es relacionin totes les parcel·les agrícoles de l’explotació,
sempre que desitgin obtenir per a l’any 2002 :
a) Els pagaments compensatoris prevists en el Reglament (CE) 1251/1999,
del Consell, que comprèn els següents cultius:
Cereals: blat de moro, blat, sègol, ordi, civada, sorgo per a gra, fajol, mill,
escaiola i altres cereals.
Oleaginoses: faves de soja, llavors de colza i nap i llavors de gira-sol.
Proteaginoses: pèsols, faves i tramussos dolços.
Lli no tèxtil: llavors de lli. Lli i cànem destinats a la producció de fibres.
b) El pagament compensatori per al cultiu de l’arròs establert en l’article
6 del Reglament (CE) 3072/95, del Consell.
c) Les ajudes per superfície en favor de determinades lleguminoses de gra
(llenties, ciurons, veces i erbs), previstes en el Reglament (CE) 1577/96, del
Consell.
d) El preu mínim per al cotó, segons s’estableix en el Reglament (CE) 1554/
95 del Consell.
e) L’ajuda al cultiu del llúpol establert pel Reglament (CEE) 1669/71, del
Consell.
f) El còmput de la superfície farratgera, quant al càlcul del factor de densitat
ramadera.
g) Les ajudes ramaderes que es regularan per Ordre de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
3. Les sol·licituds d’ajuda han de ser realitzades, pels interessats, als
formularis oficials o en suport informàtic. En cas de presentar-se en suport
informàtic ha d’anar unit a una sol·licitud escrita, firmada pel titular, amb el
mateix format dels formularis oficials.
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Article 17
Terminis de presentació
1. El període per a la presentació de les sol·licituds d’ajuda superfície és
de l’1 de gener fins al 8 de març de l’any 2002.
2. D’acord amb el que estableix el Reglament (CEE) 2419/01, les sol·licituds
d’ajuda presentades dins dels vint-i-cinc dies naturals següents a l’acabament
dels esmentats terminis seran acceptades, però l’import de les ajudes serà reduït
en un 1 per 100 per cada dia hàbil de retard, llevat d’alguna causa de força major.
Les sol·licituds presentades posteriorment es consideraran inadmissibles.
3. La presentació fora de termini de les sol·licituds d’ajuda per superfície
que tenguin únicament per objecte pastures permanents donaran lloc a una
reducció del 0,5% per dia hàbil dels imports als quals hauria tengut dret el
productor amb càrrec als règims d’ajuda corresponent. Quan aquestes sol·licituds
d’ajuda es presentin després de l’1 de juliol es consideraran inadmissibles.
Article 18
Contingut de les sol·licituds
1. Informació general.
S’han d’emplenar tots els apartats, que procedeixin, de l’imprès oficial de
la sol·licitud amb indicació expressa d’allò que se sol·licita.
2. Relació de parcel·les agrícoles.
La sol·licitud ha de contenir una relació de la totalitat de parcel·les
agrícoles i de les superfícies farratgeres de l’explotació, i ha d’incloure totes les
utilitzacions presents.
Per a cada una de les parcel·les agrícoles s’ha d’indicar:
a) Les referències cadastrals.
b) La superfície neta de l’explotació en hectàrees amb dos decimals.
c) Sistema d’explotació: secà o regadiu, segons pertoqui.
d) L’espècie conreada, amb menció de la varietat quan es tracti de blat dur,
colza, arròs, cànem, llúpol, cotó i lli tèxtil. Si n’és el cas, la parcel·la agrícola en
qüestió ha de ser computada com a superfície farratgera, sense percebre els
pagaments compensatoris o les ajudes per superfície per als cultius subvencionables
que hi ha sembrats.
Quan així pertoqui, per decisió del sol·licitant, es diferenciaran les parcel·les
agrícoles, sembrades de cultius subvencionables (cereals, oleaginoses,
proteaginoses, lli no tèxtil, arròs i determinades lleguminoses) per a les quals no
es desitgen obtenir els pagaments compensatoris o ajudes per superfície o no es
desitgi la seva consideració com a superfícies farratgeres a l’efecte de càlcul del
factor de densitat ramadera.
e) En el cas de lli i cànem destinats a la producció de fibres, ha d’avenirse a allò que disposa el Reial Decret 1893/1999 i les seves modificacions.
f) El tipus de guaret o de retirada de cultiu, distingint entre guaret
tradicional o retirada, especificant si es tracta de retirada fixa o retirada lliure. En
tots els tipus de retirada s’especificarà si es manté la terra nua o amb una coberta
vegetal. Si no s’indica el contrari, s’entendrà que es tracta de retirada lliure amb
terra nua.
A les parcel·les declarades com a retirades en les quals es conreï, en els
termes reglamentaris, algun producte amb destinació no alimentària, s’ha
d’expressar, a més del tipus de retirada, l’espècie conreada, amb indicació del
rendiment previst en quilograms per hectàrea per cada espècie i varietat per als
cultius anuals i, per als cultius plurianuals, la durada del cicle de cultiu i la
periodicitat previsible de collita.
En els casos en què la mateixa espècie es conreï en parcel·les declarades
com a retirades de la producció i en parcel·les no retirades per a les quals se
sol·licitin pagaments compensatoris, s’ha d’indicar en la mateixa sol·licitud o en
el contracte annex, també per a aquestes últimes parcel·les, l’espècie, varietat i
collita prevista.
g) Ajudes de conformitat amb les mesures agroambientals (títol II, capítol
VI i apartat 3 de l’article 55 del Reglament (CE) núm. 1257/1999, del Consell).
h) Ajudes «superfícies» a l’aforestació (títol II, capítol VIII i apartat 3 de
l’article 55 del Reglament (CE) núm. 1257/1999).
i) La superfície utilitzada per a la producció de farratges destinats a la
deshidratació, bé mitjançant assecatge artificial, bé mitjançant assecatge al sol,
a què al·ludeix el Reglament (CEE) 603/95, del Consell.
j) Les superfícies o parcel·les agrícoles declarades quant al càlcul del factor
de densitat ramadera de l’explotació, amb indicació expressa, si n’és el cas, de
la part d’aquestes que ha de considerar-se com a «terra de pasturatge” d’acord
amb la normativa vigent en matèria de ramaderia.
k) S’ha d’indicar la superfície realment sembrada expressada en hectàrees
amb dos decimals.
l) Sistema d’explotació: secà o regadiu, segons pertoqui.
m) Les referències identificadores, que han de ser les alfanumèriques
corresponents a la parcel·la o les parcel·les cadastrals que, en tot o en part,
constitueixen la corresponent parcel·la agrícola.
Article 19
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Documentació addicional a la sol·licitud
A la sol·licitud d’ajudes superfícies s’ha d’adjuntar, quan pertoqui, la
documentació següent:
a) Una fotocòpia del CIF i del DNI del sol·licitant.
b) Certificació bancària, en l’imprès oficial (model TG 002), amb el
compte bancari a nom del titular de l’explotació, i signada per aquest. No és
necessari presentar aquest document si es va presentar en la sol·licitud de l’any
2001 i no es modifiquen les dades bancàries.
c) Croquis delimitats que permetin situar i localitzar totes les parcel·les
agrícoles sempre que no es corresponguin amb una o diverses parcel·les cadastrals
en la seva integritat. Queden exemptes d’aquesta obligació les parcel·les inferiors
a 10 hectàrees de cultius o utilitzacions diferents al blat dur, retirada de cultiu,
lli tèxtil i cànem.
d) Justificació de les pràctiques agronòmiques que suporten la sol·licitud,
en el cas de noves explotacions que no compleixin els índexs de guaret indicats
en la present Ordre.
e) Còpia de la factura de compra de la llavor, sempre que se sol·liciti
suplement de pagament o ajuda específica per al blat dur o ajudes a oleaginoses.
f) Còpia del contracte de compravenda de matèries primeres per als cultius
inclosos en l’annex I de la normativa comunitària.
g) Compromís de destinació no alimentària per als cultius inclosos en
l’annex II de la normativa comunitària.
Article 20
Modificació de les sol·licituds d’ajuda «superfícies» i requisits
1.Sense perjudici del que es disposa en l’apartat 3, una vegada expirat el
termini per a la presentació de sol·licituds d’ajudes “superfícies”, les parcel·les
agrícoles que encara no hagin estat declarades en la sol·licitud d’ajuda podran
afegir-se a aquesta, i podran introduir-se canvis relatius a la utilització o al règim
d’ajuda corresponent.
2.L’addició de parcel·les agrícoles o les modificacions introduïdes de
conformitat amb l’apartat 1 es comunicaran per escrit a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, com a màxim la data indicada per a la sembra.
3.Quan la Conselleria d’Agricultura i Pesca hagi informat al productor de
l’existència d’irregularitats a la seva sol·licitud d’ajuda o quan li hagi manifestat
la intenció de dur a terme un control sobre el terreny, i quan aquest control hagi
posat de manifest la existència d’irregularitats, no s’autoritzaran les addicions ni
els canvis contemplats en els apartats 1 i 2 respecte de les parcel·les agrícoles
afectades per la irregularitat.
4.Sense perjudici de les disposicions anteriors, tota sol·licitud d’ajuda
podrà ser corregida en qualsevol moment posterior a la seva presentació en el cas
d’errors manifests reconeguts per la Direcció General d’Agricultura.
Article 21
Comunicació de no-sembra
De conformitat amb el que s’ha establert en els reglaments (CE) 658/96, de
9 d’abril, i 613/97, de 8 d’abril, les dates límits de sembra per a les Balears són
les següents:
— Tots els cultius herbacis inclosos en el Reglament (CE) 1251/92,
excepte el blat de moro dolç: 31 de maig
— Blat de moro dolç: 15 de juny
— Arròs: 30 de juny
Article 22
Superfícies mínimes per les quals es poden sol·licitar pagaments
compensatoris
La superfície mínima per sol·licitud ha de ser de 0,30 hectàrees.
La superfície de retirada ha de tenir una extensió d’almenys 0,30 hectàrees
per parcel·la indivisa, i una amplada de 20 metres com a mínim. La superfície
mínima pot ser inferior a 0,30 hectàrees en el cas de parcel·les senceres amb límits
permanents, com ara murs, bardisses, etc.
CAPÍTOL V
DELS CONTROLS
Article 23
Controls administratius
1. La Direcció General d’Agricultura aprovarà un Pla regional de controls
administratius d’acord amb la normativa vigent, i el Pla nacional aprovat pel Fons
Espanyol de Garantia Agrària.
2.El Pla regional es remetrà al Fons Espanyol de Garantia Agrària.
Article 24
Controls sobre el terreny
1. La Direcció General d’Agricultura elaborarà un Pla regional de controls
sobre el terreny respectant, en tot cas, els criteris que s’estableixin en el Pla
nacional elaborat pel FEGA.
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2. La Direcció General d’Agricultura determinarà les sol·licituds concretes
a controlar sobre el terreny d’acord amb el Pla regional de controls.
3. Els controls es faran de forma imprevista. Això no obstant, podran
avisar-se anticipadament els titulars de les explotacions amb un termini no
superior a les quaranta-vuit hores.
4. Els controls sobre el terreny de les sol·licituds de «superfícies» es
realitzaran en temps hàbil que permeti efectuar les comprovacions reglamentàries
de les parcel·les agrícoles objecte de les sol·licituds d’ajuda.
Article 25
Reduccions i exclusions per motiu de declaracions excessives
D’acord amb l’especificat en els articles 32, 33 i 34 del Reglament (CE)
2419/2001 s’aplicaran les penalitzacions següents:
1. Quan, per a un grup de cultius, la superfície declarada sobrepassi la
superfície determinada, l’ajuda es calcularà sobre la base de la superfície
determinada, reduïda en el doble de la diferència comprovada, si aquesta és
superior al 3% o dues hectàrees però inferior o igual al 20 % de la superfície
determinada.
Si la diferència és superior al 20% de la superfície determinada, no es
concedirà cap ajuda per superfície en relació a aquest grup de cultius.
2. Si, respecte de la superfície global determinada a una sol·licitud d’ajuda
segons els règims d’ajuda indicats a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 1 del
Reglament (CEE) núm. 3508/92, la superfície declarada sobrepassa la superfície
determinada en més d’un 30 %, es denegarà l’ajuda a la qual hagués tengut dret
el productor amb càrrec a aquests règims durant l’any natural en qüestió.
Si la diferència és superior al 50%, el productor quedarà exclòs de nou del
benefici de l’ajuda fins a un import igual al rebutjat segons el paràgraf primer.
Aquest import es deduirà dels pagaments de les ajudes amb càrrec a qualsevol
dels règims d’ajuda contemplats en l’apartat 1 de l’article 1 del Reglament (CEE)
núm. 3508/92 a què tengui dret l’agricultor per les sol·licituds que presenti durant
els tres anys naturals següents a aquell en què es descobreixi la declaració
excessiva.
3. Quan les diferències entre la superfície total declarada i la superfície
determinada es derivin d’irregularitats comeses intencionadament, no es concedirà
l’ajuda a la qual hagués tengut dret amb càrrec al règim d’ajuda de què es tracti
durant aquest any.
A més a més, quan la diferència sigui superior al 20% de la superfície
determinada, el productor quedarà exclòs de bell nou del benefici de l’ajuda fins
a un import igual al rebutjat, d’acord amb el paràgraf primer. Aquest import es
deduirà dels pagaments de les ajudes amb càrrec a qualsevol dels règims d’ajuda
contemplats en l’apartat 1 de l’article 1 del Reglament (CEE) núm. 3508/92 a les
que tengui dret l’agricultor per les sol·licituds que presenti durant els tres anys
naturals següents a aquell en què es descobreixi la declaració excessiva.
4. En superfícies farratgeres, quan es detecti una diferència superior al 50%
entre la superfície declarada i la superfície determinada, el productor quedarà,
en relació amb les sol·licituds d’ajuda que presenti durant els tres anys naturals
següents a l’any natural en què es descobreixi la irregularitat, exclòs de nou
respecte d’una superfície farratgera igual a aquella per la qual es denegui l’ajuda.
Les reduccions i exclusions només s’aplicaran quan la superfície declarada
hagi o hagués donat lloc a un pagament més elevat.
Article 26
Causes de força major
1. Sense perjudici dels supòsits concrets que puguin ser tenguts en compte
per a cada cas, s’admetran com a casos de força major els supòsits següents:
a) La mort del productor.
b) Una invalidesa provisional o permanent del productor, d’acord amb el
que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
c) L’expropiació d’una part important de la superfície agrària de l’explotació
administrada pel productor, sempre que tal circumstància no fos previsible en el
moment de presentació de la sol·licitud.
d) Una catàstrofe natural greu que afecti considerablement la superfície
agrària de l’explotació.
2. La notificació dels casos de força major i les proves corresponents
hauran de facilitar-se per escrit, a total satisfacció de l’òrgan competent, en un
termini de deu dies hàbils a partir del moment en què el titular de l’explotació es
trobi en situació de fer-ho.
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per les quals es presentin sol·licituds ha de ser reduïdes en els casos que
procedeixi, tenint en compte les disposicions referents a:
a) Els índexs comarcals de guaret per a les terres de cultius herbacis de secà,
definides per a la campanya de sembra 2000/2001.
b) La retirada del cultiu de les terres que es beneficien dels pagaments
compensatoris prevists en el Reglament (CEE) 1251/199, la normativa especifica del règim de suport als productors de llavors oleaginoses i l’ús de terres
retirades per a la producció de matèries primeres amb destinació no alimentària.
c) Les superfícies bàsiques regionals.
d) La retirada de terres, de conformitat amb el Reglament (CE) 762/1994.
e) Les relatives als controls, establertes en els Reglament (CEE) 2419//01.
Article 28
Resolució de les sol·licituds
Una vegada realitzat el control administratiu sobre el terreny al qual es
refereixen els articles anteriors, una vegada comprovat per a cada sol·licitant que
es compleixen les condicions de concessió de les ajudes, i una vegada rebut del
FEGA l’import de l’eventual minoració a aplicar a les superfícies subvencionables,
es determinarà per part de la Direcció General d’Agricultura, per a cada una de
les sol·licituds presentades, les superfícies amb dret a rebre les ajudes establertes,
així com les superfícies que poden ser computades per al càlcul del factor de
densitat ramadera de l’explotació.
Alhora s’establirà la relació de les sol·licituds d’ajuda que, per les causes
previstes als reglaments d’aplicació, especialment els que es refereixen a la gestió
i control integrats, perdin el dret a l’obtenció de les ajudes.
Article 29
Pagaments de les ajudes
Es realitzaran els tràmits pertinents per efectuar, en les dates que s’indiquen,
els pagaments següents:
a) En el període comprès entre el 16 de novembre i el 31 de gener, els
pagaments per superfície corresponents a cereals, oleaginoses, proteaginoses, lli
no tèxtil, lli i cànem destinats a la producció de fibres i retirada de terres, excepte
en el cas previst en el paràgraf c), i el suplement de pagament i l’ajuda especial
per al blat dur.
b) En els seixanta dies següents a la publicació del seu import definitiu,
l’ajuda a les lleguminoses de gra.
c) Abans del 31 de març de l’any següent a la collita, el pagament per
superfície corresponent a les superfícies de retirada utilitzades per a la producció
de cultius amb destinació no alimentària.
d) En el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 de gener, els
pagaments compensatoris al cultiu de l’arròs i, abans del 31 de març de l’any
següent, si així s’escau, les liquidacions corresponents a aquests pagaments
compensatoris.
e) En el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre, els
pagaments per superfície de llúpol.
Article 30
Devolució de bestretes i pagaments indeguts
1. Quan els productors hagin de tornar les bestretes rebudes o qualsevol
pagament percebut indegudament, hauran de reemborsar els seus imports
juntament amb els interessos corresponents al temps transcorregut entre la data
de pagament i l’esmentat reembors. Els interessos es calcularan d’acord amb el
tipus d’interès de demora establert en la corresponent Llei de pressuposts
generals de l’Estat vigent.
2. Això no obstant, quan el pagament indegut s’hagués realitzat per error
de l’Administració competent no s’aplicarà cap interès.
Disposició final primera
Facultat de desenvolupament
La Direcció General d’Agricultura adoptarà les mesures necessàries per al
desenvolupament i el compliment del que estableix la present Ordre.
Disposició final segona
Entrada en vigor
La present Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de desembre de 2001

CAPÍTOL VI
DE LA RESOLUCIÓ I EL PAGAMENT
Article 27
Superfícies per al càlcul dels pagaments
Quant als pagaments compensatoris i a les ajudes per superfície establerts
en l’article 1, es tendran en compte les superfícies declarades o les determinades,
en cada cas, segons el que s’exposa en la present Ordre. Per tant, les superfícies

El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
— o —-

BOIB

Núm. 156

4.- Anuncis
CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 24696
Anunci de l’adjudicació de la pròrroga per a l’any 2002 del
contracte del servei de neteja de les dependències adscrites a la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts
1.ENTITAT ADJUDICATÀRIA
a)
Organisme: Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.
b)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Tècnica.
c)
Número d’expedient: 3314/01.
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
Tipus de contracte: serveis.
b)
Descripció de l’objecte del contracte: pròrroga per a l’any 2002
del contracte del servei de neteja de les dependències adscrites a la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts.
3.TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a)
Tramitació: ordinària.
b)
Procediment: —————
c)
Forma d’adjudicació: directa.
4.PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 25.635.419 PTA (154.071,97 euros, a efectes informatius).
5.ADJUDICACIÓ
a)
Data: 29 de novembre de 2001.
b)
Contractista: LIMPIEZAS INITIAL, SA.
c)
Nacionalitat: espanyola.
d)
Import d’adjudicació: 25.635.419 PTA (154.071,97 euros, a
efectes informatius).
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Núm. 24698
Anunci de l’adjudicació de la pròrroga per a l’any 2002 del
contracte de la gestió comptable, econòmica i financera dels
consorcis del Pla Mirall
1.ENTITAT ADJUDICATÀRIA
a)
Organisme: Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.
b)
Dependència que tramita l’expedient: Intervenció General.
c)
Número d’expedient: 3318/01.
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
Tipus de contracte: consultoria i assistència tècnica.
b)
Descripció de l’objecte del contracte: pròrroga per a l’any 2002
del contracte de la gestió comptable, econòmica i financera dels consorcis del Pla
Mirall.
3.TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a)
Tramitació: ordinària.
b)
Procediment: —————
c)
Forma d’adjudicació: directa.
4.PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 10.086.545 PTA (60.621,36 euros, a efectes informatius).
5.ADJUDICACIÓ
a)
Data: 21 de novembre de 2001.
b)
Contractista: AGUILÓ Y MOYÁ, AUDITORIA BALEAR, SL.
c)
Nacionalitat: espanyola
d)
Import d’adjudicació: 10.086.545 PTA (60.621,36 euros, a
efectes informatius).
Palma, 11 de desembre de 2001

Palma, 11 de desembre de 2001

Lluís Llinás Álvarez
Secretari general tècnic

Lluís Llinás Álvarez
Secretari general tècnic

— o —-

— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 24697
Anunci de l’adjudicació del contracte del servei de vigilància i
seguretat dels edificis adscrits a la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts
1.ENTITAT ADJUDICATÀRIA
a)
Organisme: Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.
b)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Tècnica.
c)
Número d’expedient: 3447/01.
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
Tipus de contracte: serveis.
b)
Descripció de l’objecte del contracte: servei de vigilància i
seguretat dels edificis adscrits a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.
3.TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a)
Tramitació: urgent.
b)
Procediment: obert.
c)
Forma d’adjudicació: concurs públic.
4.PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 17.200.000 PTA (103.374,08 euros, a efectes informatius).
5.ADJUDICACIÓ
a)
Data: 7 de desembre de 2001.
b)
Contractista: SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA, SCL
(COSEGUR BALEAR).
c)
Nacionalitat: espanyola.
d)
Import d’adjudicació: 16.959.402 PTA (101.928,06 euros, a
efectes informatius).

Palma, 11 de desembre de 2001
Lluís Llinás Álvarez
Secretari general tècnic
— o —-

Núm. 24884
Informació pública de l’acta d’avaluació de dia 3 de desembre de
2001, per la qual la Comissió de selecció ha avaluat les instàncies
per accedir a les beques de formació en pràctiques convocades per
Resolució del Conseller de Treball i Formació en data 11
d’octubre de 2001
Comissió de selecció.per avaluar les instàncies per accedir a les beques de
formació en pràctiques convocades per Resolució del conseller de Treball i
Formació en data 11 d’octubre de 2001
ACTA D’AVALUACIÓ DE DIA 3 DE DESEMBRE DE 2001
La Comissió de selecció per avaluar les instàncies per accedir a les beques
de formació en pràctiques, d’acord amb l’establert en l’article 7 de la Resolució
del conseller de Treball i Formació d’11 d’octubre de 2001, ACORDA
Primer. No admetre la Sra. María José Genovart Rosselló per a la beca
corresponent a la Secretaria General Tècnica amb nocions en matèria de
pressuposts, per no complir els requisits acadèmics corresponents.
Segon. Admetre el Sr. Fernando Mestres Bosch per a la beca corresponent
a la Secretaria General Tècnica per a la revisió de memòries econòmiques;
malgrat no cursar el tercer curs de la diplomatura de Ciències Empresarials o de
Relacions Laborals, el sol·licitant es troba cursant la llicenciatura d’Administració
i Direcció d’Empreses, que es pot considerar una continuació directa dels estudis
universitaris.
Tercer. Fer pública la llista de sol·licitants admesos i la puntuació final
obtinguda per cada un d’ells.
Puntuació
final
Vich Llabrés, Francisca
Secr. Gral. Tècnica. Projectes formatius europeus 6.5
Cabot Ordinas, Mercè
Secr. Gral. Tècnica. Projectes formatius europeus 5
Martínez de la Poza, Eva María Secr. Gral. Tècnica. Projectes formatius europeus 6
Genovart Rosselló, María José Secr. Gral. Tècnica. Revisió memòries econòmiques 5.8
Mestres Bosch, Fernando
Secr. Gral. Tècnica. Revisió memòries econòmiques 5.5
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Quart. Vista la puntuació obtinguda per a cada una de les places, la
Comissió de selecció concedeix les beques següents:
- A la Sra. Francisca Vich Llabrés, la beca destinada al suport de la
Secretaria General Tècnica i a la Direcció General de la Conselleria de Treball
i Formació en la participació de projectes formatius europeus.
- A la Sra. María José Genovart Rosselló, una de les beques destinades a
la revisió de les memòries econòmiques.
- Al Sr. Fernando Mestres Bosch, una de les beques destinades a la revisió
de les memòries econòmiques.
Cinquè. Declarar desertes les beques destinades al suport de la Secretaria
General Tècnica i a les direccions generals de la Conselleria de Treball i Formació
per a l’elaboració d’estadístiques i dades informàtiques, i la beca amb nocions en
matèria de pressuposts.

29-12-2001

b)
Documentació a presentar: la que estableixen els plecs de clàusules
administratives particulars.
c)
Lloc:
1. Entitat: Conselleria d’Educació i Cultura. Servei d’expedients.
2. Domicili: Capità Salom, 29.
3. Localitat i codi postal: Palma, 07004.
d)
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta: 3 mesos.
e)
Admissió de variants (concurs): NO.
9. Obertura de les ofertes:
a)
Entitat: Conselleria d’Educació i Cultura.
b)
Domicili: Capità Salom, 29.
c)
Localitat: Palma.
d)
Data i hora: es comunicarà en el moment de la presentació
d’ofertes.

Sisè. D’acord amb el punt 7 de la Resolució, publicar aquest acord en els
taulers d’anuncis de la Conselleria de Treball i Formació i en el de la Universitat
de les Illes Balears, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El secretari general tècnic
Jaume Pons i Pons

Setè. Els aspirants proposats per a la concessió de les beques han de fer
acceptació expressa en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la
publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de desembre de 2001
— o —-

Palma, 3 de desembre de 2001

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM

La Comissió de selecció

Núm. 24870
Notificació de Resolució d’expedients sancionadors per infraccions
administratives en matèria sanitària

— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 25009
Anunci per a licitació de contracte
1. Entitat adjudicadora:
a)
Organisme: Conselleria d’Educació i Cultura.
b)
Dependència que tramita l’expedient: Servei d’expedients.
c)
Número d’expedient: 2001/3287.
2. Objecte del contracte:
a)
Descripció de l’objecte: emissió a través de TV del concurs Banc
de Dades.
b)
Divisió per lots i número: no.
c)
Lloc d’execució:
d)
Termini d’execució o data límit de lliurament (mesos): fins el 30
de maig de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació:
Import total: catorze milions vuit-centes noranta-quatre mil quatre-centes
ptes. (14.894.400 pessetes; 89.517,15 euros).
5. Garanties:
Definitiva: 4% del pressupost d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a)
Entitat: Conselleria d’Educació i Cultura. Servei d’expedients.
b)
Domicili: Capità Salom, 29, 3a planta.
c)
Localitat i codi postal: Palma, 07004.
d)
Telèfon: 971 17 65 00.
e)
Telefax: 971 17 71 24.
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: la mateixa que la
de presentació de les ofertes.
7. Requisits específics del contractista:
a)
Classificació (grup, subgrup i categoria): NO.
b)
Altres requisits: els dels arts. 16 1.a) i 19 e) del TRLCAP.
8. Presentació de les ofertes:
a)
Data límit: 16 dies naturals comptadors des del següent al de la
publicació del present anunci en el BOIB.

No ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que
a continuació es relacionen, instruïts en la Conselleria de Sanitat i Consum per
infraccions a la normativa sanitària, per desconèixer el domicili actual dels
sancionats o per no haver pogut localitzar els destinataris; per això, es transcriu
a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de
notificació, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 4/1999, de
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i se’ls fa saber
que contra aquestes es podrà interposar recurs d´alçada, en el termini d’un mes,
davant l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa
1. Si volen fer el pagament de l’import de la sanció, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés (DUI), juntament amb la Resolució de
l’expedient, a la Unitat de Sancions de la Conselleria de Sanitat i Consum,
ubicada a la Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, núm. 18, 4a planta,
d´aquesta ciutat.
2.Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el Reglament general
de recaptació estableix els següents terminis:
a)
Les notificacions entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de notificació fins al dia 5 del mes següent o el dia hàbil següent.
b)
Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes,
des de la data de la notificació, fins al 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
3. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà, amb el document d’ingrés,
a nom de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Sanitat i
Consum, a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:
-

Caixa d’Estalvis “Sa Nostra”
Caixa de Pensions “La Caixa”
Banca March
Banc de Crèdit Balear
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BVA)

Exp. núm.

Expedientat

Sanció
resolució
Ptas.

SA.127/2001
SA.114/2001

ES PUIG DE DALT, SL
BOTEL UNO, SL

280.000
360.000

Palma, 14 de desembre de 2001
El director general de Sanitat,
Josep M. Pomar Reynés
— o —-

Data
11.10.2001
20.11.2001
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Núm. 24871
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o per no haver pogut localizar els destinataris,
es notifica mitjançant aquest Edicte a les persones que es relacionen a continuació,
en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat expedient sancionador
per acord del director general de Sanitat, per presumpta infracció de la normativa
sanitària vigent, en virtut del que disposa l’article 1 del Decret 100/1993, de 2 de
setembre, de la CAIB. En l’esmentat acord s’ha designat l’instructor que firma
aquesta notificació.
L’expedient es troba a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la
Conselleria de Sanitat i Consum, ubicada a la Rambla dels Ducs de Palma de
Mallorca, núm. 18, 4a planta, d’aquesta ciutat, i se’ls fa saber que disposen d’un
termini de quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin convenient per a
la seva defensa.
Expedient núm.: SA.159/2001
Expedientat: ESABA SERVICIO SA
Instructora: Dª. Catalina Alemany
Palma, 14 de desembre de 2001
El director general de Sanitat
Josep M. Pomar Reynés
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 24961
Anunci d’adjudicació contracte d’obres “Construcció del moll de
l’est a l’Estació Naval de Sóller”
1. Entitat adjudicadora:
a. Organisme: Conselleria de Medi Ambient.
b. Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c. Número d’expedient: 2432/2001
2. Objecte del contracte:
a. Tipus de contracte: obres.
b. Descripció de l’objecte: construcció del moll de l’est a l’estació naval de
Sóller.
c. Lot: —d. Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
número 120 de data 06-10-2001.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a. Tramitació: ordinària.
b. Procediment: obert.
c. Forma: subhasta.
4. Pressupost base de licitació:
Import total: 143.138.103 ptes., equivalent a 860.277,33 euros.
5. Adjudicació:
a. Data: 12 de novembre de 2001.
b. Contractista: Unió temporal d’empreses: COMERCIAL
INSTALADORA BALEAR, SA, i CONSTRUCCIONES DE OBRAS PÚBLICAS JUAN CRESPÍ, SL.
c. Nacionalitat: espanyola.
d. Import adjudicació: 142.832.200 ptes., equivalent a 858.438,81 euros.
6. Observacions: —Palma, 18 de desembre de 2001
La secretària general tècnica,
Joana Aina Campomar Orell
— o —-
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Núm. 24788
Notificació de resolució en expedient sancionador per infracció
de la normativa del Domini Públic Hidràulic instruït a la Direcció
General de Recursos Hídrics
D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27), modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE del
14), i atès que s’ignora el domicili o que no s’ha localitzat el destinatari,
mitjançant aquest edicte es notifica al sancionat que s’esmenta a continuació que
s’ha dictat resolució a l’expedient sancionador que també s’indica:
Exp.: 462/5
Sancionat: Antonio Sala Prats
Sanció: 500.000 ptes. (3.005,06 euros)
Data resolució: 11-09-2001
També es comunica que contra l’esmentada resolució es pot interposar
recurs d’alçada davant l’Honorable Senyora Consellera de Medi Ambient en el
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació.
Instruccions per al pagament de la sanció:
1. L’import de la sanció s’ha de fer efectiu dins el període voluntari
establert al Reglament general de recaptació, dins el terminis següents:
a)
Les notificacions entres els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de la notificació fins al dia 5 del mes següent o el dia hàbil següent.
b)
Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació fins al 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
2. L’ingrés de l’import de la sanció s’ha d’efectuar a nom de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient, amb el document
unificat d’ingrés que es troba a la seva disposició al Departament
Juridicoadministratiu de la Direcció General de Recursos Hídrics, a qualsevol de
les entitats bancàries següents: “Sa Nostra” Caixa de Balears, “La Caixa” Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “Banc de Crèdit Balear”, “Banca March” i
“Banco Bilbao Vizcaya”.
3. Altrament, es procedirà a l’exacció de l’import en qüestió per la via
executiva de constrenyiment, seguint el procediment del Reglament general de
recaptació.
Palma, 14 de desembre de 2001
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS,
Antonio Rodríguez Perea
— o —-

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Núm. 25067
Anunci de licitació d’un concurs públic per a la contractació del
subministrament de material de neteja per a les residències de
persones majors “Felanitx” i “La Bonanova”
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Institut Balear d’Afers Socials.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’administració,
contractació, de l’IBAS.
c) Número d’expedient: 2001/2869.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material de neteja per a les
residències de persones majors “Felanitx” i “La Bonanova”.
b) Divisió per lots i núm.:
LOT NÚM. 1: productes de neteja líquids.
LOT NÚM. 2: productes: bosses, paper higiènic, etc.
LOT NÚM. 3: productes de neteja bany.
LOT NÚM. 4: utensilis per netejar.
c) Lloc d’execució:
Residència de persones majors “Felanitx”, cra. Campos-Felanitx, polígon
núm. 55, parcel·la núm. 72, CP 07200, Felanitx.
Residència ”La Bonanova”, c/ Francesc Vidal i Sureda, núm. 72, CP
07015, Palma.
d)Termini d’execució o data límit de lliurament: 12 mesos, des de dia 1 de
gener de 2002 fins a dia 31 de desembre de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
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4. Pressupost base de licitació:
Import total: vuit milions set-centes setze mil vuit-centes seixanta-dues
pessetes (8.616.862 pessetes; 51.788,38 euros).
Import lot núm. 1: un milió tres-centes vuitanta-set mil set-centes vuit
pessetes (1.387.708 pessetes; 8.340,293053 euros).
Import lot núm. 2: sis milions trenta-quatre mil vuitanta-vuit pessetes
(6.034.088 pessetes; 36.265,599269 euros).
Import lot núm. 3: set-centes setanta mil vuit-centes vuitanta-nou pessetes
(770.889 pessetes; 4.633,136201 euros).
Import lot núm. 4: quatre-centes vint-i-quatre mil cent setanta-set pessetes
(424.177 pessetes; 2.549,355114 euros).
5. Garanties:
Per a la licitació conjunta del lot 1 al lot 4:
Provisional: 172.337 pessetes / 1.035,767672 euros.
Per a la licitació del lot 1:
Provisional: 27.754 pessetes/ 166,805861 euros.
Per a la licitació del lot 2:
Provisional: 120.682 pessetes/ 752,311985 euros.
Per a la licitació del lot 3:
Provisional: 15.418 pessetes/ 92,662724 euros.
Per a la licitació del lot 4:
Provisional: 8.483 pessetes/ 50,987102 euros.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
b) Domicili: av. Alemanya, núm. 6, dreta.
c) Localitat i codi postal: Palma, 07003.
d) Telèfon: 971 17 70 00.
e) Telefax: 971 17 70 68.
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals des
que es publiqui en el BOIB. En el cas que aquest dia fos dissabte, diumenge o
festiu a la CAIB, es prorrogarà al següent dia hàbil.
7. Requisits específics del contractista:
Solvència tècnica: art. 19.e de l’RDL 2/2000, de 16 de juny.
Solvència econòmica: art. 16.1.c de l’RDL 2/2000, de 16 de juny.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit: 15 dies naturals des que es publiqui en el BOIB; si el darrer
dia fos dissabte, diumenge o festiu a la CAIB, el termini es prorrogarà al dia
següent hàbil.
b) Documentació a presentar: especificada en el Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc:
1. Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
2. Domicili: av. Alemanya, 6, dreta.
3. Localitat i codi postal: Palma, 07003.
d) Hora: 14.00 hores.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
b) Domicili: av. Alemanya, núm. 6, dreta.
c) Localitat: Palma (Mallorca).
d) Data: 3 dies després de la fi del termini de presentació, o 10 dies si es rep
una comunicació d’enviament d’ofertes per correu.
e) Hora: 9.00 hores.
10.Despeses anuncis: a càrrec del contractista.
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b)
Descripció de l’objecte del contracte: Servei per a la implantació
d’un sistema informàtic de gestió integral dels expedients de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge a la CAIB.
3.TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a)
Tramitació: ordinària
b)
Procediment i forma: Concurs obert
4.PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
Import total: 70.000.000 ptes. ( 420.708’47 euros )
Any 2001: 21.000.000 ptes. (126.212’54 euros)
Any 2002: 49.000.000 ptes. (294.495’93 euros)
5.ADJUDICACIÓ
a)
Data: 14 de desembre de 2001
Contractistes: SM2BALEARES, S.A.
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació: 62.383.000 ptes. ( 374.929’38 euros )
Año 2001: 21.000.000 ptes. (126.212’54 euros)
Año 2002: 41.383.000 ptes. (248.716’84 euros)
Palma, 18 de desembre de 2001
El Secretari general tècnic,
Ramón I. Morey Aguirre
— o —Núm. 25164
Anunci de l’adjudicació del contracte de serveis per a “la
implantació d’un sistema informàtic de gestió d’expedients sancionadores a la CAIB.”
1.ENTITAT ADJUDICADORA
a)
Organisme: Conselleria d’Innovació i Energia
b)
Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c)
Número d’expedient: 2498/01
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
Tipus de contracte: serveis
b)
Descripció de l’objecte del contracte: Servei per a la implantació
d’un sistema informàtic de gestió d’expedients sancionadors a la CAIB.
3.TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a)
Tramitació: ordinària
b)
Procediment i forma: Concurs obert
4.PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
Import total: 49.000.000 ptes. (294.495’93 euros )
Any 2001: 20.000.000 ptes. (120.202’42 euros)
Any 2002: 29.000.000 ptes. (174.293’51 euros)

Palma, 19 de desembre de 2001
La directora gerent de l’IBAS
Josefina Santiago Rodríguez
— o —-

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
Núm. 25161
Anunci de l’adjudicació del contracte de serveis per a “la
implantació d’un sistema informàtic de gestió integral dels
expedients de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge a la
CAIB.”
1.ENTITAT ADJUDICADORA
a)
Organisme: Conselleria d’Innovació i Energia
b)
Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c)
Número d’expedient: 2496/01
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
Tipus de contracte: serveis

5.ADJUDICACIÓ
a)
Data: 14 de desembre de 2001
Contractistes: TAO GEDAS (TÈCNICS EN AUTOMATIZACIÓ
D’OFICINES, S.A.)
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació: 39.092.000 ptes. (114.745’23 euros )
Any 2001: 20.000.000 ptes. (120.202’42 euros)
Any 2002: 19.092.000 ptes. (114.745’23 euros)
Palma, 18 de desembre de 2001
El Secretari general tècnic,
Signat: Ramón I. Morey Aguirre
— o —-

