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A= < (Ni / mi )
essent
N= nombre de subministraments projectats en cada nucli de població
m= nombre de mesos per a l’inici de subministrament en cada nucli de
població
i= cada un dels nuclis de població del terme municipal per als quals es planteja la distribució
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dels nuclis de població.
- Planificació temporal de l’extensió de la distribució al 70% dels punts de
subministrament projectats.
- Característiques i condicions tècniques i de seguretat de la instal·lació.
- Pressupost
c) Compliment de les condicions de protecció del medi ambient.
d) Adequació de l’emplaçament de la instal·lació al règim d’ordenació del
territori.

A la resta de propostes se’ls assignarà la valoració que resulti d’aplicar al
valor 3 el quocient entre el valor de A de la proposta i el major valor de A de la
resta de les propostes.
El nombre de subministraments que es proposi s’ha de justificar documentalment.

9. Exhaurit el termini de presentació de propostes, la Direcció General
d’Indústria resoldrà el concurs en un termini d’un mes.

c) Desenvolupament de la xarxa en cada nucli de població
S’assignarà el valor de 2 al projecte que inclogui un termini més curt per
a l’extensió de la xarxa de distribució al 70% dels subministraments prevists en
cada un dels nuclis de població del terme municipal en qüestió.
El còmput es farà d’acord amb l’expressió següent:

11. En el termini d’un mes a partir de la data de comunicació, l’empresa
guanyadora del concurs ha de presentar davant de la Direcció General
d’Indústria la documentació següent:
a) Sol·licitud d’autorització administrativa de les instal·lacions i resguard
del dipòsit, davant de la CAIB, d’una fiança del dos per cent del pressupost previst de les instal·lacions.
b) Si s’escau, memòria–resum per iniciar l’avaluació d’impacte ambiental
del projecte, amb el contingut que estableix l’article 22 de la Llei 11/2006, de
14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears.
c) Si s’escau, sol·licitud de declaració d’interès públic de la instal·lació
amb identificació dels béns i propietaris afectats.

B = < (mesos per a l’extensió de la xarxa al 70% dels subministraments/nombre de subministraments del nucli de població)i / N
on ‘i’ és cada un dels nuclis de població del terme municipal per al qual
es planteja la distribució i ‘N’ és el nombre de nuclis de població per als quals
es planteja la distribució en cada terme municipal.
A la resta de propostes se’ls assignarà la valoració que resulti d’aplicar al
valor 2 el quocient entre el valor de B de la proposta temporal més favorable i
el valor de B de la resta de les propostes.
L’empresa distribuïdora ha d’acreditar i justificar la seva capacitat per al
compliment d’aquests terminis.
d) Nuclis de població inclosos en cada terme municipal
S’assignarà el valor d’1 al projecte que inclogui un major nombre de
nuclis de població en cada terme municipal. A la resta de propostes se’ls assignarà la valoració que resulti d’aplicar al valor 1 el quocient entre el nombre de
nuclis de població proposats i el nombre de nuclis de la proposta més favorable.
e) Drets d’alta per a nous subministraments
S’assignarà el valor de 2 al projecte que presenti l’oferta econòmica mes
favorable per als nous usuaris. A la resta de propostes se’ls assignarà la valoració que resulti d’aplicar al valor 2 el coeficient entre l’import de la proposta més
favorable i la que hagin proposat.
L’oferta econòmica serà exclusivament d’aplicació als consumidors de
l’àmbit geogràfic (terme municipal) de l’actuació a què es refereix el projecte
presentat.
f) Termes municipals als quals es presenta sol·licitud
S’atorgaran 0,2 punts per cada un dels termes municipals dels indicats en
l’apartat 1 d’aquesta Resolució per als quals es presenti sol·licitud, exclòs el termini municipal de la sol·licitud.
g) Telemesura
S’assignarà el valor de 0,5 al projecte que proposi la instal·lació d’equips
de telemesura per als nous subministraments de l’àmbit geogràfic a què es refereix el projecte presentat.
7. Per a cada una de les sol·licituds, corresponents a cada un dels termes
municipals, se sumaran les puntuacions obtingudes a cada un dels criteris anteriors i es resoldrà a favor de la sol·licitud que obtingui la puntuació més elevada. En el cas d’empat entre dues o més sol·licituds, es resoldrà, en primer lloc,
a favor de la sol·licitud que hagi obtingut la puntuació més alta en el criteri b;
de mantenir-se l’empat, es resoldrà a favor de la sol·licitud que presenti un
major nombre de nuclis de població.
8. La documentació a aportar per les empreses a la seva proposta de concurrència, per a cada una de les zones de distribució indicades en aquesta convocatòria, és la següent:
a) Acreditació de la seva inscripció en el registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors directes en mercat de combustibles
gasosos per canalització, tal com preveu l’article 74.i de la Llei 34/1998.
b) Memòria–resum de les instal·lacions, amb el contingut següent:
- Característiques i plànol amb el traçat detallat de la connexió principal a
la xarxa de gas natural existent o, alternativament, planta de GNL, per a l’alimentació de la instal·lació.
- Plànol amb la delimitació de la zona geogràfica a subministrar, i amb la
quantificació del nombre de subministraments.
- Termini d’execució i posada en servei de la instal·lació, per a cada un

10. La resolució del procediment de concurrència serà notificada a les
empreses participants.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució que no posa fi a la via administrativa es pot
interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58
de la Llei 3/2006, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 29 de desembre de 2010
El director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu

—o—
Num. 344
Resolució del director general d’Indústria de 29 de desembre de
2010 per la qual s’aprova el model oficial del pla de labors per a
les explotacions de recursos miners de les Illes Balears i s’estableixen els annexos que ha d’incloure
Fets
1. Un dels objectius de la Direcció General d’Indústria és aprovar un
model oficial de Pla de labors vista la disparitat d’informació que s’inclou als
mateixos degut a la inexistència d’una regulació específica sobre els continguts
que necessàriament han de incorporar-se als mateixos.
2. Resulta evident que, per poder desenvolupar les seves competències,
l’autoritat minera ha d’establir uns continguts mínims i ha d’unificar criteris per
establir quina és la documentació que s’ha d’adjuntar als plans de labors, amb
la consegüent agilització administrativa que això pot suposar pel que fa a la seva
aprovació, sempre d’acord amb la normativa vigent d’aplicació pel que fa a la
determinació d’aquests continguts mínims.
3. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha elaborat una pàgina web,
a través de la qual es permet la elaboració, en format digital, dels Plans de labors
per a la posterior tramitaciò presencial o telemàtica; en aquest darrer cas a través del procediment que desenvoluparà la Direcció General d’Indústria.
L’adreça en qüestió és www.plandelabores.es., i a aquesta pàgina es troba
tota la informació respecte de las característiques i funcionament del programa,
així com el contingut de la memòria a complimentar per a la seva tramitació.
Fonaments de dret
1.L’article 31.2 del Reial decret 2857/1978, pel qual s’aprova el
Reglament general per al règim de la mineria, estableix el següent per a l’aprofitament de recursos de la Secció A) de la Llei 22/1973:
Transcorreguts deu mesos des del començament dels treballs, el titular de
l’autorització ha de presentar a la delegació provincial o a la corporació local,
segons correspongui, el pla de labors, per quadruplicat, per a l’any següent,

BOIB

Num. 9

18-01-2011

21

ajustat a model oficial i signat pel director tècnic responsable.
La delegació provincial o corporació local ha de confrontar dit pla de
labors en el termini dels dos mesos següents a la seva presentació.
El plans de labors s’entendran aprovats si la delegació o corporació no
comunica a l’interessat la seva modificació en el termini assenyalat.
[…] Els mateixos tràmits s’han de seguir en els anys successius, a comptar sempre a partir de l’aprovació del pla anterior.
2. D’altra banda, l’article 92, apartats 3 i 5, del Reial decret 2857/1978,
pel qual s’aprova el Reglament general per al règim de la mineria, estableix el
següent per a l’aprofitament de recursos de la Secció C) de la Llei 22/1973:
Dins en el mes de gener de cada any, també ha de presentar per quadruplicat, el pla de labors per a cada any natural. Els plans de labors s’han d’ajustar al model oficial aprovat per la Direcció General de Mines e Industries de la
Construcció.
[…]La delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia aprovarà o
ordenarà modificar els plans de labors presentats, considerant-ne aprovats
aquets si en el termini de tres mesos no s’imposen modificacions.
3. Així mateix, els articles 28.1.d) i 85.2 b) d’aquest Reglament estableixen el contingut de la documentació tècnica que s’ha de presentar per obtenir
l’autorització de l’explotació a càrrec de l’autoritat minera.
4. En aquest sentit, posteriorment la ITC 07.1.02, Projecte d’explotació,
aprovada per l’Ordre ministerial de 16 d’abril de1990, defineix aquests tipus de
projectes d’explotació i detalla el contingut de la memòria i els plànols que
aquests han d’integrar. Per tant, s’ha d’entendre que el pla de labors constitueix
un desenvolupament del projecte d’explotació perquè, anualment, se l’incorpora informació sobre la forma com evoluciona l’explotació: superfície explotada,
recursos extrets, evolució de les tasques de restauració, maquinària i nombre
d’obrers emprats, etc.
5. El Decret 61/1999, de 28 de maig, d’aprovació definitiva de la revisió
del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, estableix, en l’article
14, Administració competent, que la Direcció General d’Indústria ha de fer la
inspecció i el control dels plans de restauració d’acord amb el que disposa la
normativa minera, i que el responsable tècnic encarregat de l’execució del pla
de restauració ha d’informar anualment sobre el compliment d’aquest dins el pla
de labors, si escau, davant la Direcció General d’Indústria.
7. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons l’article 31.15 de
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, exerceix la competència de desenvolupament legislatiu i execució en matèria de mines, sense perjudici del que determinen les normes generals de l’Estat per raons de seguretat i les normes subjectes a la legislació de
mines, entre d’altres, si bé l’exercici de la competència esmentada s’ha de realitzar d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general establerta per l’Estat, en els termes dels articles 38, 131, 149.1.13 i 25 de la
Constitució.
8. Pel que fa a la competència de la Direcció General d’Indústria per dictar la Resolució, aquesta fou transferida pel Reial decret 2169/1993, de 10 de
desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de mines; i la recull el
Decret 10/2010, de 9 de març, del President de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de les Illes Balears, modificat pel Decret 27/2010, de 10 de
juny, que atorga a la Direcció General d’Indústria les competències en matèria
de mines, i l’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 17 de desembre de 2003 de desconcentració de funcions en els directors generals.
Per tot això, dict la següent

c) Plànol del perímetre, a escala 1:5.000, amb indicació de la superfície
restaurada fins l’any actual.
d) Plànol topogràfic d’explotació a escala 1:1.000, en el qual s’ha de
reflectir la superfície explotada i restaurada durant els darrers dotze mesos, així
com la superfície que s’ha de restaurar i explotar en el període plantejat, amb
indicació dels fronts d’explotació i dels seus avanços, i dels accessos prevists.

Resolució

4.- Anuncis

1.Els Plans de labors de les activitats mineres a les Illes Balears, per a les
explotacions dels recursos miners de les seccions A i C de la Llei 22/1973, de
21 de juliol, de mines es tramitaran de forma presencial o de forma digital, d’acord amb el model de memòria que figura al portal www.plandelabores.es, i el
procediment de tramitació específic que establirà la Direcció General
d’Indústria.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Tots els plànols inclouran un mínim de 4 punts perimetrals georeferenciats
amb el sistema de referència UTM ETRS 1989 Fus 31N (epgs:25831).
e) Perfils longitudinals i transversals en els quals figurin les rasants
següents: la de l’estat actual i la de l’explotació prevista en el període.
g) Perfils longitudinals i tranversals de les pistes, a escala horitzontal
1:1000, i vertical 1:500.
3.Una vegada que el titular de l’autorització o concessió hagi aportat la
documentació indicada en els apartats anteriors, la Direcció General d’Indústria,
en els terminis màxims establers per la normativa indicada en els apartats 1 i 2
dels fonaments de dret de la resolució present, ha d’emetre la resolució corresponent, que pot incloure condicions particulars.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no posa fi a la via administrativa– es pot
interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 29 de desembre de 2010
El director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu
ANNEX I.
Arxius a annexar a la memòria
Per complimentar el model de memòria que figura al portal www.plandelabores.es s’han d’annexar, obligatòriament, els arxius següents:
4 Medi ambient
-Compliment de les condicions ambientals
-Descripció de les labors de restauració realitzades
-Descripció de les labors de restauració previstes
6 Informació complementària
6.2 Factor d’esgotament. Només per als titulars d’autoritzacions que els
correspongui.
6.4 Plànols. Segons la relació que figura a l’apartat 2 de la resolució present.

—o—

Num. 324
Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de
les Illes Balears

En document annex a la resolució present, s’indiquen els arxius que obligatòriament s’han d’annexar a la memòria.

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals de
29 de novembre de 2010 es va ordenar la inscripció de la cancel·lació de la
Fundación Juan Montaner Rosselló i dels assentaments referents a aquesta entitat en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears.

2.A més de complimentar la memòria que figura al portal www.plandelabores.es , el pla de labors ha d’incorporar els plànols necessaris per representar
amb exactitud les labors realitzades i projectades, tant de l’explotació com de la
restauració. Com a mínim el pla de labors ha d’incloure els plànols següents:

Palma, 4 de gener de 2011

a) Plànol de situació, a escala 1:25000.
b) Plànol del perímetre i les instal·lacions, a escala 1:5.000, en el qual
s’han de reflectir la delimitació de la zona autoritzada i l’ explotada fins a l’any
actual, i les instal·lacions.

—o—

El director general
Santiago Florit Gomila

