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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL
Núm. 4567
Decret 13/1999, de 26 de febrer, pel qual es modifica el PORN de
s’Albufera des Grau, Illa d’en Colom i Cap de Favàritx
Des de la creació del Parc Natural de s’Albufera des Grau, Illa d’en Colom
i cap de Favàritx l’any 1995 ha quedat constatada la necessitat de la creació d’un
centre de recepció, informació i interpretació dins aquest espai natural per complir
amb les finalitats que li pertoquen com a tal.
Trobar el lloc adequat per a la ubicació d’aquest centre no es una tasca fàcil,
donat que l’espai natural protegit, lògicament té molt limitades les seves perspectives
de creixement urbanístic a la zona, per no dir totalment limitades. Aquesta posició
que a més es d’òptima consideració per part dels ciutadans d’aquestes Illes fa que
els poders públics i més en aquest cas les administracions públiques implicades
hagin de considerar qualsevol alternativa abans de realitzar una nova construcció
o edificació fins i tot amb la finalitat de la utilització pública d’aquesta.
Atès això, és considera la modificació del PORN de s’Albufera des Grau,
per tal de poder permetre identificar la ubicació més adient destinada al centre
d’informació i recepció del parc, a proposta del conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, amb l’informe favorable de la Secretaria General
Tècnica i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 26 de febrer
1999,
DECRET
Article 1.
Es modifica l’article 4.15 del Pla d’ordenació de recursos naturals de
s’Albufera des Grau, illa d’en Colom i cap de Favàritx, que queda redactat de la
manera següent:
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“Els centres s’ubicaran en edificis de propietat pública (o llogats per a
aquesta finalitat) allunyats de la llacuna, accessibles als visitants, i amb el criteri
de no provocar impacte ambiental.
El PORN determinarà la ubicació exacta de fins a tres centres d’informació
o recepció als següents indrets: 1)bifurcació de la carretera es Grau-Shangrila;
2)sector expropiat de la urbanització Shangrila; 3) a les proximitats del nucli
urbà des Grau.
Article 2.
Es modifica l’article 11.1 del Pla d’ordenació de recursos naturals de
s’Albufera des Grau, illa d’en Colom i cap de Favàritx, que quedarà redactat de la
manera següent:
“Les normes d’edificació es troben subjectes a la LEN, el Pla general del
terme municipal de Maó i el Pla especial de protecció de s’Albufera des Grau.
La ubicació dels centres de recepció i informació prevists a l’article 4.14 i
4.15 del mateix PORN al capítol de Directrius per a l’ordenació de les instal·lacions
i serveis, serà el que s’assigna als plànols adjunts”.
Article 3.
1. Quan s’ubiquin afectant un edifici existent, es podran fer petites obres de
millora, remodelació i ampliació, fins un 10%.
2. L’ús de l’edifici es destinarà a serveis, centre de recepció i interpretació
del Parc Natural.
3. Les obres tindran la consideració “d’interès general”.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 26 de febrer de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral
Miqul À. Ramis Socias

BOCAIB

Núm. 31

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 4568
Decret 14/1999, de 26 de febrer, pel qual es crea el distintiu
d’establiment col·laborador i s’estableix el sistema d’exposició de
productes de les Illes Balears en els establiments adherits.
Els productes elaborats a les Illes Balears són especialment valorats pels
consumidors, tant locals com visitants, a causa de diversos factors com la seva
peculiaritat, la qualitat, el sabor o simplement la voluntat del client d’adquirir
productes autòctons de les Illes.
El sector agrícola en general, i en concret els productors tradicionals,
realitzen activitats que a causa de la seva situació i de les seves característiques
necessiten accions públiques que serveixin per donar-los suport, especialment
que es revalorin aquests productes amb la finalitat d’aconseguir que siguin
competitius, garantia principal per a la seva supervivència.
De la mateixa manera, hi ha altres sectors que, amb mètodes tradicionals i
artesanals, elaboren uns productes, en molts de casos reflex d’antics costums
arrelats en el temps, que gaudeixen d’una gran acceptació una vegada coneguts
pels consumidors.
Per tot això s’ha de considerar fonamental fomentar-ne el coneixement i la
difusió per potenciar, d’aquesta manera, el seu consum. Ara bé, per a això és
necessari procurar que en distingir un producte com a local, el consumidor tengui
el màxim de garantia que aquesta afirmació d’origen és certa i que no es
produeixen enganys en aquesta qüestió.
En virtut d’això, i d’acord amb l’apartat 16 de l’article 10 de l’Estatut
d’autonomia, que confereix competència exclusiva a la comunitat autònoma en
matèria de foment del desenvolupament econòmic i en matèria de mercat interior,
i de l’apartat 12 de l’article 11 que li confereix la de desplegament legislatiu i
execució en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, a proposta del
conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 26 de febrer de 1999,

DECRET
Article 1
Per aquest Decret es crea la qualificació d’«establiment col·laborador» per
distingir els locals comercials que d’una manera continuada es dediquin a la venda
d’aliments o productes tradicionals de les Illes Balears, segons regula aquest
Decret i les normes que en desplegament d’aquest siguin dictades.
Aquells establiments que per les seves característiques especials no puguin
aconseguir la qualificació d’Establiment Col·laborador però que, això no obstant,
vulguin prestar la seva col·laboració en la difusió dels productes de les Illes
Balears fomentant d’aquesta manera el seu coneixement i la seva acceptació en el
mercat, podran obtenir la qualificació d’Establiment Adherit al sistema d’exposició
de productes de les Illes Balears.
Article 2
Podran ser considerats establiments col·laboradors els comerços tant
minoristes com majoristes, dedicats a la venda d’aliments o productes tradicionals,
que hagin estat elaborats o fabricats a les Balears, seguint els procediments
tradicionals, i que compleixin els requisits exigits per aquesta norma.
Article 3
Es creen, així mateix, els distintius que serviran per acreditar que els
comerços que tenen la categoria d’Establiment Col·laborador o Establiment
Adherit al sistema d’exposició de productes de les Illes Balears, que seran definits
i desenvolupats de manera reglamentària mitjançant una ordre de desplegament.
Aquests distintius podran ser exhibits en llocs visibles de l’establiment
únicament per aquells centres que acreditin tenir-hi dret, i ho hagin sol·licitat i
obtingut així com ho estableix aquesta norma. També podran ser usats en les
campanyes de promoció que realitzin.
Article 4
Seran considerats establiments col·laboradors aquells que tenguin a la
venda, de manera continuada, aliments o productes tradicionals de Balears, que
com a mínim suposin un 50% del total de productes a la venda en l’establiment.
Article 5
Les condicions requerides per poder accedir a la classificació d’Establiment
Col·laborador o Adherit al sistema d’exposició de productes de les Illes Balears
seran les següents:
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a) Que l’establiment tengui a la venda aliments o productes tradicionals de
Balears de manera continuada.
b) Que quedi patent, de manera fefaent, la procedència balear dels productes
a través de les indicacions d’origen que s’exhibeixin en el local de venda.
c) Que els productes exposats per a la venda a l’Establiment Col·laborador
compleixin les reglamentacions d’etiquetatge que exigeixi la normativa vigent.
d) En el cas de productes que comptin amb l’empara de denominacions
d’origen, denominacions geogràfiques, o qualsevol altra denominació o distintiu
legalment establert per les administracions competents, s’hauran d’ajustar al que
estableix la normativa específica que en regula la denominació.
Article 6
La competència per a la declaració d’Establiment Col·laborador o Establiment
Adherit al sistema d’exposició de productes de les Illes Balears correspondrà a la
Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria que, a través de la Direcció General
de Comerç, tramitarà les sol·licituds i en proposarà la declaració o denegació, i
tindrà la facultat de revocar aquest reconeixement quan es deixin de donar les
circumstàncies que la motivaren.
Article 7
Els articles i productes a què fa referència aquest Decret hauran d’estar
exposats de manera separada, ja sigui en una zona específica i reservada per a això,
ja sigui en espais diferenciats clarament d’altres productes en el cas que l’exposició
no es pugui fer mitjançant reserva expressa d’una part de l’establiment.
Per identificar els productes exposats l’establiment haurà d’utilitzar
indicacions que facin referència al lloc o territori insular d’on procedeixi el
producte o a la característica especial que li confereix el seu contingut de producte
balear.
Article 8
L’incompliment de les obligacions que s’imposen en aquest Decret o en les
normes reglamentàries que siguin dictades en el seu desplegament suposarà la
retirada de la classificació d’Establiment Col·laborador.
Els establiments que incorrin en infracció del que disposen els apartats c) i
d) de l’article 6 podran ser sancionats per frau en la qualitat agroalimentària.
Article 9
Les empreses que vulguin obtenir qualsevol de les classificacions
d’Establiment Col·laborador o Adherit, hauran de cursar la sol·licitud corresponent
a l’Honorable Senyor Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i adjuntar-hi la
documentació següent:
a) Nom, DNI o CIF, nom comercial, i situació de l’establiment per al qual
se sol·licita la qualificació i superfície de venda.
b) Document acreditatiu d’haver sol·licitat la inscripció en el Registre
d’Establiments dedicats al Comerç de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Productes tradicionals de Balears pels quals se sol·licita la condició
d’Establiment Col·laborador, indicant el percentatge de superfície de venda que
se’ls destinarà o la forma en què es pensi destacar-los respecte dels altres, i si se
sol·licita en la categoria d’exclusiva o no quan es tracti d’establiments
col·laboradors.
d) Altres productes que es venguin en el mateix establiment, indicant el
percentatge de superfície que se’ls destinarà.
f) Compromís subscrit pel titular o persona amb poder suficient de complir
les condicions estipulades enaquest Decret i, si n’és el cas, en la legislació de
desplegament d’aquest.
g) Còpia del carnet de manipulador d’aliments en el cas que resulti preceptiu.
Article 10
Un vegada presentada la sol·licitud, i a la vista de la documentació que s’hi
adjunti, es podrà sol·licitar la documentació complementària que s’estimi oportuna pels serveis competents, a fi d’assegurar el compliment de la normativa
aplicable.
Una vegada completada la documentació, els serveis tècnics competents de
la Direcció General de Comerç elevaran al conseller o, per delegació seva al
director general, proposta de resolució sobre la petició plantejada respecte de la
qualificació d’Establiment Col·laborador o Adherit.
Article 11
El termini per sol·licitar les classificacions d’Establiment Col·laborador
coincidirà amb el primer mes natural de cada any.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria perquè dicti les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Decret.
Disposició final segona

