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(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha acceptat l’Administració.
Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb l’establert en la resolució de
concessió de l’ajuda.
(C) L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a
l’import del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(D) És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(E) L’import elegible serà determinat pel servei tècnic gestor de l’ajuda, després de
l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament presentat pel beneficiari en el compte
justificatiu.
(F) L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) al cost
elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant, de l’obligació reconeguda.
(G) S’hi ha de consignar l’import total dels pagaments anticipats o parcials realitzats pel
centre gestor durant l’execució del projecte subvencionat.
(H) És la diferència entre l’import de l’ajuda justificada (F) i l’import ja pagat (G).
Aquest import es correspon amb la quantitat per la qual es proposa el pagament. En el cas
que la quantitat ja pagada sigui superior a l’import de l’ajuda justificada no es proposarà
el pagament de l’ajuda, sinó el reintegrament dels pagaments realitzats a l’excés, així com
dels corresponents interessos de demora.

17-04-2008

Vistes les reunions i converses celebrades amb les entitats i persones afectades a l’efecte d’avaluar els danys provocats per la plaga i les mesures necessàries per procurar el seu control.
Vist l’informe tècnic del Servei de Sanitat Forestal, de 3 d’abril del present any, en el qual s’estableix la necessitat i oportunitat de la present resolució.
Per tot l’exposat, i donant compliment a l’establert a la Llei 43/2002, de
20 de novembre, de sanitat vegetal, amb ús de les facultats que s’atribueixen a
les Comunitats Autònomes, en els seus articles 14, 15 i 18, s’eleva al Conseller
de Medi Ambient la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primera.- Es declara l’existència de plaga d’eruga peluda a les superfícies
forestals amb formacions d’alzinar de la illa de Menorca.
Segona.- Es declaren d’utilitat pública les actuacions de la lluita contra la
plaga de l’euga peluda a les superfícies forestals amb formacions d’alzinar de la
illa de Menorca.
Tercera.- Les mesures fitosanitàries, contemplades a l’article 18 de la Llei
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que exigeixin l’ús de medis
extraordinaris no assumibles pels particulars podran ésser executades per la
Conselleria de Medi Ambient.

—o—

Quarta.- La Direcció General de Biodiversitat establirà la programació i
execució de les actuacions necessàries per l’aplicació i desenvolupament de la
present Resolució.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

Palma, 3 d’abril de 2008.

Num. 6470
Proposta de resolució del Conseller de Medi Ambient per la qual
es declara l’existència de plaga d’eruga peluda a la Illa de
Menorca, qualificant-se d’utilitat pública les mesures fitosanitàries que s’adoptin pel seu control.
La llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, faculta a les autoritats competents de les Comunitats Autònomes a declarar l’existència d’una
plaga a l’efecte de facilitar l’adopció de les mesures fitosanitàries que s’estimen
necessàries pel seu control. En el cas de plagues que no precisin adoptar mesures de quarantena, la declaració d’existència d’una plaga per una zona determinada a la que s’hagin d’aplicar mesures fitosanitàries tindrà com a objectiu la
reducció de la seva població i la disminució dels seus efectes.
La gran extensió de les superfícies d’alzinar greument afectades per l’eruga peluda a la illa de Menorca i la intensitat dels danys que està causant en
aquestes formacions de bosc autòcton fan necessària l’adopció d’actuacions de
lluita contra aquesta plaga en masses continues d’alzinar a la citada illa.
Per altra banda, a més a més dels greus danys ambientals que l’eruga
peluda (Lymantria dispar), espècie de lepidòpter, produeix sobre els sistemes
forestals de Menorca (defoliació i debilitament de les alzines adultes, pèrdua de
la coberta vegetal amb agreujament dels processos erosius, pèrdua del sòl i
increment de la desertificació, modificació de les cadenes tròfiques de diverses
espècies de la fauna autòctona, canvis en els processos ecològics de les superfícies forestals afectades, etc.).
Els alzinars són formacions boscoses protegides i escasses a les Illes
Balears, actualment amb el Decret 130/2001 la delimitació dels alzinars que està
fet a escala 1:5.000, reconeix una superfície total a les Illes Balears: 22.251 Ha.,
a Mallorca hi ha 16.810 Ha. i a Menorca hi ha 5.441 Ha.
D’acord amb l’esmentat, i en funció de la important repercussió ambiental que presenta l’existència de la senyalada plaga, ha de establir-se la qualificació d’utilitat pública per la lluita contra les poblacions d’eruga peluda a
Menorca, en funció de les següents circumstàncies:
a)La intensitat dels greus danys que la plaga està provocant en els alzinars
de Menorca.
b)La gran extensió d’alzinar que es troba afectada per la plaga en aquesta
illa.
c)La necessitat de recórrer a tractaments aeris extraordinaris per combatre
i reduir les poblacions d’eruga peluda a les superfícies d’alzinar més greument
afectades.
d)La exigència de controlar la creixent propagació de la plaga i dels seus
perniciosos efectes ambientals.
e)La conveniència de limitar l’extensió de la plaga per disminuir les pèrdues econòmiques i la degradació paisatgística que produeix.
f)La necessitat d’assegurar la conservació dels recursos naturals de les
forests i espais naturals afectats.
Vistes les nombroses sol·licituds rebudes a la Conselleria de Medi
Ambient procedents de molt diverses entitats (associacions d’empresaris forestals de Menorca, associacions de veïnats, propietaris forestals i persones afectades, mitjançant les quals es demandava la urgent intervenció de l’administració
forestal per l’aplicació de mesures de lluita contra l’eruga peluda.

El director general de Biodiversitat
Miquel Ferrà Jaume
Vista la proposta de director general de Biodiversitat,
RESOLC
Primera.- Es declara l’existència de plaga d’eruga peluda a les superfícies
forestals amb formacions d’alzinar de la illa de Menorca.
Segona.- Es declara d’utilitat pública les actuacions de la lluita contra la
plaga de l’euga peluda a les superfícies forestals amb formacions d’alzinar de la
illa de Menorca.
Tercera.- Les mesures fitosanitàries, contemplades a l’article 18 de la Llei
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que exigeixin l’ús de medis
extraordinaris no assumibles pels particulars podran ésser executades per la
Conselleria de Medi Ambient.
Quarta.- La Direcció General de Biodiversitat establirà la programació i
execució de les actuacions necessàries per l’aplicació i desenvolupament de la
present Resolució.
El Conseller de Medi Ambient
Miquel À. Grimalt i Vert

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 5660
Resolució de la secretària general de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració de 3 d’abril de 2008 de correcció
d’errors observats en la Resolució de la secretària general de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 25 de
febrer de 2008 per la qual es modifica la Resolució de la secretària general de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 2 d’agost de 2007
Mitjançant la Resolució de la secretària general de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració de 2 d’agost de 2007 (BOIB núm. 125, de 18
d’agost) es va establir el règim de suplència del cap de la Unitat de Gestió
Econòmica en els supòsits d’absència, malaltia o vacant.
En el BOIB núm. 34, de 8 de març de 2008 i amb núm. d’edicte 3449, es
va publicar la Resolució de la secretària general de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració de 25 de febrer de 2008 per la qual es modifica
la Resolució de la secretària general de la Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració de 2 d’agost de 2007. Una vegada publicada s’hi ha observat un
error en l’apartat 1.

