BOIB

Num. 175

L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que,
en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual, i que aquests nomenaments i cessaments
s’han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Publicar el cessament de la Sra. MONTSERRAT MASCARÓ PONS, personal eventual de la conselleria d’Educació i Cultura, com a cap de Premsa d’aquesta conselleria amb efectes de dia 16 de novembre de 2007.
Palma, 16 de novembre de 2007
LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Bàrbara Galmés Chicón
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 22040
Acord del Consell Directiu d’Espais de Natura Balear d’ampliació del termini de resolució, notificació i justificació de la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció
per al finançament d’inversions als espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears.
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termini màxim de resolució i notificació mitjançant motivació clara de les circumstàncies concurrents i només una vegada exhaurits tots els mitjans a disposició possibles. Si s’acorda l’ampliació, aquesta no pot superar l’establert per a
la tramitació del procediment.
VII.- L’article dinovè de la convocatòria de subvencions, en el seu apartat
primer, estableix que el termini màxim de justificació de la realització de la
inversió no pot ser posterior a 31 d’octubre de 2008. Tenint en compte l’ampliació prevista a l’article 42.6 de la Llei 30/1992, es considera necessari, per tal
de facilitar als interessats l’efectiu compliment de l’activitat subvencionada,
ampliar el termini de justificació de l’activitat.
VIII.- En data 17 d’octubre de 2007, la Cap de servei d’Espais Naturals,
òrgan instructor, segons estableix l’article onzè de la convocatòria, va emetre un
informe proposta relatiu a la necessitat d’ampliar el termini de resolució i notificació de concessió de les subvencions per al finançament d’inversions als
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears i de pròrroga del termini per
a finalitzar l’activitat objecte de subvenció.
Vists els antecedents anteriors, i considerant l’informe proposta de l’òrgan
instructor de la convocatòria de subvencions esmentada, el Consell Directiu
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’ampliació del termini de resolució i notificació de
concessió de la subvenció per un període de sis mesos, vist l’informe de l’òrgan
instructor i en virtut del que disposa l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Segon.- AMPLIAR per un període de sis mesos, el termini màxim de justificació de l’activitat subvencionada.
Palma, 24 d’octubre de 2007

I.- L’Ordre del conseller de Medi Ambient de 23 de juny de 2005, publicada en el BOIB núm. 96, de 25 de juny, estableix les bases reguladores de les
subvencions destinades al finançament d’inversions als espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears, i també a les seves zones perifèriques de protecció.
II.- Mitjançant Resolució de la directora d’Espais de Natura Balear, de 16
de maig de 2007, publicada en el BOIB núm. 74, de 19 de maig, es va realitzar
convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per al
finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.
III.- L’article 22 del Decret legislatiu, 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions estableix que els terminis
màxims per dictar i notificar la resolució expressa en els procediments de concessió de les subvencions regulades en aquesta Llei són els que fixa la norma
reguladora del procediment corresponent o, si s’escau, els que estableixen les
bases reguladores.
IV.- L’article setzè de la Resolució de convocatòria de les subvencions,
esmentada en l’expositiu segon, estableix un termini de resolució i notificació
màxim de 6 mesos des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. La manca de resolució i notificació dins el termini previst té un
efecte desestimatori, en virtut del que disposa l’article 22.2 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
V.- En el marc del que preveu l’article 10.2 de l’Ordre del conseller de
Medi Ambient, de 23 de juny de 2005, per la qual s’estableix un règim de subvencions per al finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental de
les Illes Balears, quan per circumstàncies de qualsevol índole s’impedeixi raonablement el compliment dels terminis prevists o el termini màxim de resolució,
l’òrgan competent per instruir, o si n’és el cas, per resoldre les sol·licituds, pot
acordar l’ampliació dels terminis en el marc del que preveu la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Maties Cantarero Verger
Secretari del Consell Directiu
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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 22163
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 16
de novembre de 2007, per la qual s’ordena la publicació de la circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de
2007, per la que s’estableixen els criteris interpretatius sobre els
requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura
tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions a cel
obert
Vista la circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de
2007, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals
d’explosius en explotacions a cel obert, dictada a l’empara de l’establert en els
apartats 1 i 2 de l’article 21 de la llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Atesa la conveniència que els ciutadans prenguin coneixement del contingut de l’esmentada Circular.
D’acord amb el que estableix l’article 21.5 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, segons la qual, quan una disposició ho determini així, o en els casos en
què es consideri convenient que els ciutadans o la resta d’òrgans de
l’Administració de la comunitat autònoma en prenguin coneixement, el titular
de la conselleria pot ordenar la publicació de les instruccions i circulars en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears;
Per tot això, a proposta del director general d’Indústria, dict la següent

VI.- L’apartat sisè de l’article 42 de la Llei 30/1992, preveu un mecanisme d’ampliació de terminis quan el nombre de les sol·licituds formulades o les
persones afectades puguin implicar un incompliment del termini màxim de resolució. En aquest supòsit, l’òrgan competent per resoldre, a proposta raonada de
l’òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l’òrgan competent per resoldre, a
proposta d’aquest, poden habilitar els mitjans personals i materials per complir
el despatx adequat i en el termini escaient.
Així mateix estableix que excepcionalment, es pot acordar l’ampliació del

Resolució
Primer. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de 2007, per la
qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits tècnics que han de
complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals d’explosius en
explotacions a cel obert.
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Segon. Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició,
d’acord amb el que estableix l’article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé, un recurs contenciós administratiu d’acord amb
el que assenyala la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 16 de novembre de 2007
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

Circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de 2007 per
la qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits tècnics
que han de complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions a cel obert
El Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
d’explosius, estableix, en l’article 208.2, que el delegat del Govern a la comunitat autònoma ha d’atorgar l’autorització per a la utilització habitual d’explosius amb àmbit provincial, prèviament a un informe de l’àrea d’indústria i energia.
Així mateix, l’Ordre de 29 de juliol de 1994 per la qual es modifica la ITC
10.3.01, Voladures especials, determina, en l’article 3.1, que quan s’autoritzi el
consum d’explosius en l’execució de voladures especials s’ha de comptar amb
l’autorització prèvia de l’autoritat competent, és a dir, el delegat del Govern de
la comunitat autònoma, el qual l’ha de concedir o no un cop vist el projecte de
voladura especial aprovat per l’autoritat minera competent, és a dir, en el cas
present, la Secció de Mines de la Direcció General d’Indústria de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
En aplicació d’aquests articles i, especialment, en relació amb la renovació quinquennal de les autoritzacions esmentades, la Delegació del Govern ha
anat trametent a la Direcció General d’Indústria els diferents projectes de voladura corresponents a les explotacions mineres existents, a fi de procedir a aquesta renovació i obtenir la qualificació de consumidor habitual d’explosius.
Els serveis tècnics de la Secció de Mines de la Direcció General
d’Indústria han observat que alguns dels projectes presentats no inclouen la
informació i els desenvolupaments tècnics necessaris per avaluar-los correctament i completament per tal de justificar la seguretat en l’execució de les voladures plantejades. A més del Reglament d’explosius citat, les condicions tècniques per a l’execució de voladures a les explotacions mineres es recullen en el
Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat mitjançant
el Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC).
En concret, la ITC 07.1.03, Treballs a cel obert, disposa, en l’apartat 1.2.1,
que no es permeten les explotacions per enfonsaments (sabateres), llevat de
quan es produeixin per la presència de superfícies naturals de discontinuïtat.
Per altra part, la ITC 10.3.01 estableix, en l’apartat 3.1.e, que, en el cas de
proximitat a construccions i instal·lacions que puguin ser afectades per les vibracions produïdes per la voladura, l’autoritat minera competent pot exigir l’aplicació del contingut de la Norma UNE 22-381-93, Control de vibracions produïdes per voladures.
La mateixa ITC determina, en l’apartat 3.1.c, que en els projectes de voladures que aprovi l’autoritat minera competent han de figurar els plans de tir,
amb el detall de la càrrega, l’ataconat de barrines, així com el sistema d’encesa.
És necessari, doncs, que davant la dispersió normativa i l’existència de
criteris interpretatius diferents aquesta Direcció General fixi els criteris bàsics
interpretatius de la normativa que regula la matèria, a la vegada que es precisin
els continguts mínims que han d’incloure els projectes de voladures tipus en
explotacions mineres.
Per tot això, prèviament a la consulta amb els degans dels col·legis
d’Enginyers Tècnics i Enginyers Superiors de Mines de les Illes Balears, i de
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict la següent

1. D’acord amb el contingut del paràgraf segon, apartat 6, de la UNE 22381-93, Control de vibracions produïdes per voladures, el massís rocós característic a la comunitat autònoma de les Illes Balears té la condició de mitjà. En
aquestes condicions, si s’opta per una altra classificació, el tècnic redactor del
projecte ha de justificar la duresa del massís.
2. Es prohibeix l’ús de sabateres com a tècnica habitual en l’execució de
voladures de producció en tota explotació minera. S’exceptuen d’aquest punt els
treballs ocasionals de regularització del pendent de pistes i accessos per complir
les exigències del Reglament de normes bàsiques de seguretat minera i d’eliminació de repeus produïts en la formació de les plataformes en bancs de voladures anteriors.
3. En els projectes de voladures tipus, es deixa a criteri de l’autor del projecte l’avaluació dels riscos per vibracions en estructures existents.
En qualsevol cas, l’autoritat minera competent ha de fer controls aleatoris
de les voladures, amb l’objectiu que els paràmetres del tir que es determinin
sigui concordants amb la dissenyada en l’estudi corresponent.
4. D’acord amb l’apartat 3.1.c de la ITC 10.3.01, els projectes de voladures han d’indicar quins són els sistemes d’iniciació i els esquemes de tir reflectits en planta per a la voladura o voladures tipus projectada o projectades.
5. Amb caràcter general, a les explotacions a cel obert queden classificades com a especials, d’acord amb l’apartat 2 de la ITC 10.3.01, les voladures
que es facin conforme a l’apartat 2 de la ITC 10.3.01.
En particular, per al cas d’estructures, habitatges, nuclis habitats, etc.,
només es consideren com a voladures especials aquelles en què, d’acord amb el
projecte presentat i com a resultat d’aplicar la Norma UNE 22.381.93, la relació
càrrega-distància quedi per damunt de l’àrea del projecte tipus (recta A) de la
taula de l’apartat 6 de la Norma esmentada.
Per al cas de voladures pròximes a instal·lacions elèctriques, s’han de distingir les situacions següents:
a) En els treballs que es realitzin amb encesa elèctrica, totes les voladures
es consideren especials i s’ha de complir el que disposa el punt 5.4 de la ITC
10.3.01.
b) En el cas que els treballs es realitzin amb encesa no elèctrica, es consideren voladures especials les que es facin a distàncies inferiors a les que, en funció de la tensió de la línia elèctrica, estableix la taula de l’apartat 5.4.1 de la ITC
10.3.01.
6. S’estableixen els següents continguts mínims de les fitxes de voladures,
que s’han de presentar a l’autoritat minera amb 48 hores d’antelació a l’execució.
- Dades de l’explotació.
- Data i hora de la voladura.
- Característiques geomètriques de la voladura:
diàmetre de perforació
espaiament
pedra
nombre de barrines
longitud de barrina (càrrega, columna, ataconat)
- Perforació, carrega per barrina i iniciació:
càrrega de fons (quantitat i tipus d’explosiu)
càrrega de columna (quantitat i tipus d’explosiu)
càrrega operant, càrrega total
consum específic
detonadors (nombre i tipus)
esquema de la voladura (seqüència de tir)
- Croquis d’ubicació de la voladura respecte al perímetre de la concessió
o autorització minera i eventuals estructures pròximes afectades.
Els continguts de la fitxa tècnica no poden estar en contradicció amb els
paràmetres més desfavorables prevists en el projecte autoritzat. En cas contrari,
l’autoritat minera ha de paralitzar els treballs de la voladura esmentada.
Palma, 13 de novembre de 2007
El director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu
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