BOIB

13-07-2004

Num. 97

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 12637
Decret 60/2004, de 2 de juliol, de modificació de l’objecte social
de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), regulat pel Decret
17/2000, d’11 de febrer.
Atès que en alguns plans d’habitatge establerts per l’Administració central, es preveu que els habitatges protegits tenen un dret tempteig i retracte a
favor de la corresponent comunitat autònoma o l’ens públic a qui la mateixa
cedeixi dits drets, els quals han de figurar en el pertinent document públic.
Atès que els adjudicataris d’aquest tipus d’habitatges, en el quals existeix
aquesta càrrega a favor de l’administració, estan obligats a comunicar a l’administració la seva voluntat formal, pel supòsit de la seva venda, a l’objecte de
què aquesta, si ho desitja, pugui exercir els drets de tempteig i de retracte, i amb
la finalitat de poder adjudicar a altres famílies, que d’acord amb la normativa
adient, acreditin tenir necessitat d’un habitatge digne i en condicions.
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 1 del Decret 17/2000, d’11 de
febrer, de regulació de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), el qual estableix: “La finalitat de l’IBAVI és executar promocions públiques d’habitatges,
gestionar el patrimoni d’habitatges transferit en el seu dia a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dur a terme quantes accions complementàries es
derivin de la seva finalitat, es podrà encarregar de la promoció i rehabilitació de
qualsevol altre tipus d’edifici o habitatges.”; i tota vegada que en el seu article
2, on s’enumeren, sense caràcter limitador, les activitats que pot dur a terme
l’IBAVI en consonància amb la seva finalitat, no s’especifica de manera literal,
la facultat d’exercir els drets de tempteig i de retracte, abans exposats; és per
això que es considera necessari ampliar la seva enumeració, a l’objecte d’aconseguir una seguretat jurídica davant d’aquesta matèria, i evitar interpretacions
inadequades que poden anar en perjudici de les parts interessades.
Al mateix temps, i atès que el director gerent de l’IBAVI té entre altres
funcions la de formalitzar tota classe de negocis, actes i contractes, així com
ordenar despeses ipagaments, és per això que, mitjançant aquest Decret, s’estableix que el director gerent sigui el competent per exercir els esmentats drets de
tempteig i de retracte, per existir una consonància i una interrelació entre les
seves funcions.
Per tot això, amb l’informe favorable de la Secretaria General, a proposta
de l’Hble. Sra. Consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2 de juliol de 2004
DECRET
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 12642
Decret 65/2004, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Pla de
Recuperació del Virot petit Puffinus spss, a les Illes Balears.
L'article 29 de la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE num 74 de 28 de marzo
de 1989) preveu que els animals i plantes la protecció dels quals exigeixi mesures específiques per part de les administracions públiques seran inclosos en els
catàlegs prevists en l'article 30 de la mateixa llei. Per Ordre Ministerial de
10.3.00 (BOE 24.3.00) el Ministeri de Medi Ambient va incloure l’espècie
Puffinus mauretanicus en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas, en la
categoria de En Peligro de Extinción.
Aquesta espècie té a les Balears la totalitat de les colònies de reproducció
conegudes, i en conseqüència, n'és endèmica. Per tant, ateses les competències
en matèria de conservació de la naturalesa, correspòn a la Conselleria de Medi
Ambient aprovar-ne el pla de recuperació.
Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Medi Ambient va redactar una
proposta de Pla, sotmès a tràmit d'audiència de les entitats interessades, les quals
han formulat distintes suggerències, de les quals s'han incorporat al Pla les que
resultaven tècnicament o legalment pertinents.
Per tant, i considerada la situació de la població balear de Virot petit, a
sol·licitud de la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació
Ambiental, vist l'informe de la Secretaria General Tècnica, d’acord amb el
Consell Consultiu i a proposta del conseller de Medi Ambient i havent-ho considerat el Consell de Govern de dia 2 de juliol de 2004
DECRET
Article 1
S'aprova el Pla de Recuperació del Virot petit (Puffinus spss) a l'àmbit de
les Illes Balears, per al període 2004-2010, que s'inclou com a annex al present
decret en versió resumida. La versió extensa del Pla queda dipositada a la
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental.
Article 2
S'encomana a la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental el desenvolupament i aplicació de les mesures previstes en
el Pla de Recuperació.
Disposició addicional
El Conseller de Medi Ambient queda facultat per dictar les disposicions
necessàries per a l'execució i el desplegament d'aquest decret.
Disposició final

Article 1
A les activitats que s’enumeren a l’article 2 del Decret 17/2000, d’11 de
febrer, de regulació de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), se li afegirà la
següent:
“- Exercitar o renunciar, com a funció pròpia, la relativa als drets de tempteig i de retracte establerts a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears
sobre els habitatges subjectes a qualsevol tipus de protecció, en els supòsits
legals prevists. L’exercici dels esmentats drets és de caràcter discrecional i
facultatiu.”

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.
Palma, 2 de juliol de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló

Article 2
ANNEX
A l’apartat 2 de l’article 18 del Decret 17/2000, d’11 de febrer, de regulació de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), s’hi afegeix com a funció del seu
director gerent, la següent:
“- Exercitar o renunciar els drets de tempteig i de retracte referits a l’article 2 d’aquest Decret.”
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de juliol de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Margarita Cabrer González

—o—

PLA DE RECUPERACIÓ DEL VIROT PETIT Puffinus spss
A LES ILLES BALEARS
Memòria
L'espècie Puffinus mauretanicus, Virot petit, és un endemisme que sols es
reprodueix a les Balears, i es troba amenaçat d’extinció. La validesa taxonòmica de l’espècie està ben establerta. Les poblacions actuals estan avaluades en
total entre 1750-2125 parelles reproductores. Atès que no és clara l'adscripció
taxonòmica d'almenys part de la població menorquina, que podria pertànyer a
l'espècie P. yelkouan (de manera que els efectius reals podrien ser inferiors als
esmentats) el pla queda formulat per al gènere, que inclou totes les poblacions
reproductores a les Balears.
S'ha constatat una regressió poblacional important, inclosa l'extinció de
colònies, en els darrers anys, fenomen que obliga a l'aplicació de mesures específiques de conservació. Els principals factors de regressió estan relacionats amb
la presència de mamífers introduïts (moixos i rates), recolecció humana, efecte
dels hidrocarburs a mar i, possiblement, captura accidental en arts de pesca.
Entre els anys 1997 i 2001, es va desenvolupar un Primer Pla de
Recuperació de l’espècie (sense aprovació formal), amb resultats parcials. Atès,
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tanmateix, que la situació de la població continua essent insatisfactòria, és procedent la revisió d'objectius i estratègies, i promoure la cooperació amb sectors
implicats (Científics, ONGs, distintes administracions) i la implicació d'altres
per tal de portar l'espècie a un estat de conservació favorable, de manera que es
redacta el present Segon Pla de Recuperació de Puffinus mauretanicus a l'àmbit
de les Illes Balears, un primer esborrany del qual ha estat sotmès a audiència
d'entitats interessades, incorporant al present document les observacions efectuades que han resultat pertinents.
Objectiu:
L'objectiu general del Pla de Recuperació és: Invertir la tendència demogràfica de l'espècie, aturant la seva regressió actual i afavorint l'increment dels
seus efectius
Aquest objectiu general queda concretat en els següents objectius parcials:
1. Disminuir els factors que provoquen la mortalitat adulta
2. Incrementar la productivitat de les colònies
3. Mantenir les colònies existents
4. Recuperar colònies preexistents
5. Millorar els coneixements actuals en Biologia de Conservació de l'espècie i aplicar-los sempre que sigui possible.
6. Sensibilitzar la societat de l'interès de l'espècie, amb especial prioritat a
Formentera.
7. Promoure la participació de tots els sectors implicats a la recuperació
de l'espècie.
Vigència del Pla: El periode de vigència del Pla queda establert en sis
anys, del 2004 al 2010, amb una revisió intermèdia l'any 2007.
Organismes i institucions implicades: La coordinació del Pla de
Recuperació recau en la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental. La Conselleria de Medi Ambient promourà la col·laboració en el Pla dels següents serveis propis i altres institucions: Direcció General
de Biodiversitat, Direcció General de Pesca- Conselleria d'Agricultura-; Parc
Nacional de Cabrera -Ministerio de Medio Ambiente-; Dirección General de
Conservación de la Naturaleza- Ministerio de Medio Ambiente-; Instituto
Español de Oceanografia; Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa;
Institut Menorquí d’Estudis; Sociedad Española de Ornitologia-BirdLife;
Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB); Confraries de pescadors de
les zones amb colònies i Societats de caçadors de les zones amb colònies.
Accions
Les accions de desenvolupament del Pla queden classificades en les línies
que es deriven dels objectius, a les quals cal afegir-ne una de complementària,
de mesures administratives i organitzatives.
Línia 1. Disminució dels factors que provoquen la mortalitat adulta
Acció 1.1 Eliminar predadors introduïts de colònies. Campanyes de control de carnívors (eliminació a les colònies i control sever a les seves immediacions) a les zones que tècnicament ho requereixin.
Acció 1.2 Eliminar predació humana. L'acció ha de ser informativa, de
vigilància, i punitiva en cas de ser detectada.
Acció 1.3 Verificar si hi ha captura accidental, i evitar-la si és el cas, amb
les mesures correctores necessàries.
Acció 1.4 Recuperació d'aus petrolejades Preparació de tècniques i protocols d'actuació per aquesta eventualitat, en col·laboració amb els Centres de
Recuperació de Fauna i previsió en el plans de contingència d’accidents marítims.
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Acció 2.5 Verificar influència de descartaments i vedes en l’èxit reproductor, i gestionar que la conservació es consideri en el seu diseny futur.
Línia 3. Mantenir i restaurar les colònies existents
Acció 3.1 Aplicació dels Plans locals Els Plans d’Us i Gestió i anuals dels
espais protegits contemplaran les accions específiques previstes en el present
Pla. A les ZEPAS no emparades per espais naturals protegits, la Direcció general de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental promourà l'aplicació de
les mesures de conservació que siguin necessàries.
Acció 3.2 Cartografia d'àrees crítiques, i limitacions necessàries en elles.
La Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental cartografiarà les àrees de nidificació, de concentració juvenil i d'alta freqüència de
presència de l'espècie, tant terrestres com marines. Tots els col·laboradors del
Pla han de proporcionar la informació necessaria per al manteniment de la cartografía en els terminis més breus possibles. Aquestes zones seran reglamentades, mitjançant la normativa que sigui d’aplicació en cada cas, i gestionades de
manera que s’evitin els factors negatius sobre l’espècie, en especial les molèsties generades per activitats econòmiques i recreatives i el control d'introduccions de les espècies que puguin afectar Puffinus mauretanicus.
Línia 4. Recuperar colònies preexistents
Acció 4.1 Eliminar mamífers introduïts de Cabrera Gran. Aquesta mesura es considera prioritària per permetre la recolonització de l’espècie.
Acció 4.2 Colònies de Formentera. S’aplicaran mesures similars a les
colònies de Formentera a les quals consta una recent extinció local.
En les dues localitats, una vegada eliminats els factors que impedeixen la
presència actual de l’espècie i si la recolonització expontània no es produeix, es
promourà aquesta amb els procediments tècnics que siguin del cas.
Línia 5. Biologia de Conservació de l'espècie
El coneixement científic de l’espècie és encara deficitari, i cal prioritzar
l’obtenció d’informació aplicada a la recuperació, i dels indicadors que permetin avaluar la qualitat dels resultats que s’obtinguin. En aquest sentit, es consideren prioritàries les línies de recerca següents: Demografía. Anellatge.
Recursos tròfics. Mortalitat no natural. Parassitisme o malalties en polls.
Competència i predació. Relacions amb Larus michahellis i determinació taxonòmica de la població menorquina.
Qualsevol projecte de recerca
sobre l'espècie queda sotmès a autorització prèvia i específica de la Direcció
General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental, sense perjudici
d’altres autoritzacions concurrents.
Línia 6. Sensibilitzar la societat de l'interès de l'espècie
Acció 6.1 Campanya a Formentera. Es disenyaràn, produiran i distribuiran els materials gràfics, per ús públic i escolar, de les característiques i difusió
que consideri adient la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental.
Acció 6.2 Centre de Can Marroig (Formentera). S'hi habilitarà un espai
expositiu i de documentació específica sobre l'espècie.
Acció 6.3 Informació i sensibilització. S'efectuaran publicacions específiques, i s'inclourà la recuperació de l'espècie en els medis de difusió de les
actuacions de la Conselleria de Medi Ambient.
Acció 6.5 Cartells a colònies. Les colònies on sigui convenient, seran senyalitzades amb expressió de la regulació que les afecti.
Acció 6.6 Base de dades compartida: es crearà una base de dades a la qual
ha de figurar la informació publicada o sufragada amb fons públics, i tota la
informació científica disponible. Un índex actualitzat serà assequible on-line a
tots els col·laboradors del Pla.

Línia 2. Incrementar la productivitat de les colònies
Línia 7. Mesures administratives i organitzatives
Acció 2.1 Desratització d'illots i colònies. Es considera prioritari mantenir els projectes de control a totes les illes on hi ha colònies, i promoure, en els
casos que sigui tècnicament viable, una desratització completa i definitiva.
Acció 2.2 Vigilància de colònies amenaçades per predació humana, amb
atenció directa o a distància, i implicació dels agents de medi ambient i altres
agents de l'autoritat.
Acció 2.3 Reducció de molèsties a les colònies. L'accès a les colònies
queda sotmès a autorització expressa en cada cas, sota els criteris següents:
1. Es limitarà la manipulació d’exemplars als estudis amb implicacions de
conservació.
2. El nombre de visites per colònia, vegades que es manipulin els polls,
època de visita, durada i nombre de persones es limitaran a les imprescindibles
per als estudis científics necessaris.
3. La fotografia o filmació a les colònies queda limitada a les visites científiques que s’hi autoritzin.
4. Qualsevol visita o projecte queda sotmès a autorització prèvia de la
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental.

Acció 7.1 La Conselleria de Medi Ambient promourà la catalogació de
l'espècie en els convenis internacionals sobre conservació d'espècies, a traves
del Ministerio de Medio Ambiente.
Acció 7.2 Acords amb entitats públiques i privades. La Conselleria podrà
subscriure acords de col·laboració amb entitats públiques i privades per al desenvolupament del Pla, d'acord amb el contingut del present document i les respectives competències.
Acció 7.3 Valoració d'indemnització. Es procedirà a modificar l'Ordre de
Valoracions d'Espècies vigent ( de 30.11.90, BOCAIB 157, de 25.12.90) per
adequar la indemnització per destrucció de Puffinus en la quantitat que sigui
objecte de valoració tècnica.
Acció 7.5 Comité assessor. El Director General de Caça, Protecció
d’Espècies i Educació Ambiental convidarà tècnics i científics amb experiència
específica a constituir un comité assessor que revisarà periòdicament el desenvolupament del Pla i podrà funcionar amb els grups de treballs que consideri
oportuns.
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Article 1

Pressupost, prioritats i coordinació del Pla.
El Pla es desenvoluparà mitjançant plans anuals, que inclouran totes les
actuacions que afectin l’espècie, amb les prioritats definides pel Director
General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental, i els pressuposts
que hi assignin les distintes dependències i organitzacions implicades. Aquests
plans seran formulats en el darrer trimestre de l’any anterior a l’exercici. En el
primer trimestre de l’any següent, se’n redactarà una memòria, que serà revisada pel comité assessor, el qual proposarà al Director General, en el seu cas, les
millores que convengui introduir en futures accions.»

Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:
Codi del centre: 07012998
Denominació: CP de Son Caliu
Domicili: C/ de Saragossa, s/n
Localitat: Palmanova
Municipi: Calvià
Disposició final primera

—o—

Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12638
Decret 61/2004, de dia 2 de juliol, pel qual es crea el CP
S’Olivera, de Santa Eulària des Riu.
La creació de centres públics correspon al govern autònom, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels
col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació infantil i primària.
El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de comptar amb un nou centre educatiu.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2 de juliol de 2004
DECRET
Article 1
Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:
Codi del centre: 07013048
Denominació: CP S’Olivera
Domicili: Finca S’Olivera, s/n
Localitat: Puig d’en Valls
Municipi: Santa Eulària des Riu
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.
Palma 2 de juliol de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual

—o—
Num. 12639
Decret 62/2004, de dia 2 de juliol, pel qual es crea el CP de Son
Caliu, Calvià.
La creació de centres públics correspon al govern autònom, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels
col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació infantil i primària.
El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de comptar amb un nou centre educatiu.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2 de juliol de 2004
DECRET

Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.
Palma 2 de juliol de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual

—o—
Num. 12640
Decret 63/2004, de 2 de juliol, pel qual s'estableix el currículum
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en
Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema
educatiu (LOGSE) estableix la necessitat de garantir que tots els ensenyaments
que permeten obtenir títols acadèmics i professionals amb validesa general
donin una formació comuna a tot l'alumnat i, al mateix temps, possibilitin que
les comunitats autònomes amb competències puguin adequar els estudis a les
característiques socioeconòmiques del territori.
Pel que fa a la formació professional, aquesta previsió fa que es reservi al
Govern de l'Estat la regulació de cada títol professional i que, en compliment del
que es disposa a l'article 8 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l'educació (LOCE), correspongui a les administracions educatives
competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent, del qual formaran part, en tot cas, els ensenyaments comuns regulats en el Reial decret de
títol.
La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, a l'article 10.2, especifica que les administracions educatives, a l'àmbit de les seves competències, podran ampliar els continguts dels
corresponents títols de formació professional.
El Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears,
determina que correspon al Govern de les Illes Balears establir el currículum de
la formació professional i donar les directrius sobre l'estructura i l'organització
curricular que han de tenir els cicles formatius de formació professional específica en l'àmbit de les Illes Balears.
El Reial decret 2049/1995, de 22 de desembre, ha establert el títol de tècnic en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de
7 de maig, pel qual s’estableixen les directrius generals sobre els títols de formació professional i els corresponents ensenyaments mínims.
El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional a l'àmbit del sistema
educatiu, modifica els requeriments d'espais formatius a determinats cicles formatius.
En el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyances escolars de règim
general, a l'article 26, fa referència als espais i instal·lacions dels centres que
imparteixen formació professional, i remet al Reial decret 777/1998, de 30 d'abril en quant a espais formatius.
El Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel qual s'estableix l'ordenació
general de la formació professional específica, deroga el Reial Decret 676/1993
i determinats articles del Reial decret 777/1998. Segons la disposició final primera, el Govern de l'Estat determinarà les equivalències entre els títols de formació professional vigents i els qui s'estableixin segons aquest Reial decret.
El Decret de currículum, a més de recollir els aspectes bàsics del currículum del cicle formatiu, que es regulen al Reial decret de títol, com són la denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu corresponent, el perfil professional associat a la competència professional característica del títol i els objectius generals del cicle, defineix els objectius, expressats en termes de capacitats,
els continguts i els criteris d'avaluació de cadascun dels mòduls professionals

