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tat agrària a l’explotació de la qual en són titulars.
6)Es podran considerar rendes procedents de l’explotació les remuneracions que meritin els socis pel treball de tot tipus desenvolupat a l’explotació,
les contraprestacions per la cessió de terra o altres mitjans de producció i per les
seves aportacions al capital social i les seves respectives participacions en els
resultats positius de l’explotació.
17.Viabilitat econòmica de l’explotació: es considerarà que una explotació és viable econòmicament quan el marge net no sigui inferior al 20% de la
renda de referència. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que estableix
l’annex III de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de març de 2008
per la qual s’aproven els models de sol·licituds i documentació a aportar i també
les taules de marges bruts i criteris de càlcul d’UTA, per a la inscripció en el
Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, regulat mitjançant
Decret 53/2006, de 16 de juny (BOIB núm. 107, de 29 de juliol de 2006) i pel
que fa referència als marges bruts prevists en aquest annex, podran ser alterats
en un 15% a l’alça o a la baixa, en funció de les característiques de l’explotació,
i principalment en relació a la seva ubicació, característiques del sòl, disponibilitats de subministrament d’aigua i nivell de tecnificació de l’explotació.
També es consideraran viables les explotacions classificades com a prioritàries de conformitat amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei
19/1995.
18.Condicionalitat: els requisits legals de gestió i les bones condicions
agràries i mediambientals que han de complir els agricultors de conformitat amb
el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009.

ANNEX IV
LIMITACIONS SECTORIALS
Les ajudes objecte d’ajuda hauran d’observar les limitacions sectorials
establertes per les OCM i en concret les següents:
1.En raó al producte, al tipus d’inversió i a la capacitat actual i prevista:
es podran excloure d’aquest règim d’ajudes les inversions que augmentin la producció sense sortides normals en el mercat. En tot cas, seran d’aplicació les limitacions a la producció, inversions o ajudes regulades a les OCM (Organitzacions
comunes de mercat).
2.Les inversions previstes en aquells sectors per als quals s’hagin establert
quotes, primes o qualssevol altres drets de producció, seran auxiliables sempre
que s’acrediti en el seu acabament, la disponibilitat en prou quantitat.
3.Aquest règim d’ajudes no serà aplicable a aquelles inversions dirigides
a millorar la producció agrària que siguin auxiliades acollint-se als fons establerts a les OCM.
4.En el cas de l’OCM de fruites i hortalisses:
a)Les inversions que afectin explotacions de membres d’una OPFH
(Organització de productors de fruites i hortalisses) promogudes i finançades
totalment o parcialment amb fons d’aquesta, es podran acollir únicament a les
ajudes contemplades en el marc del fons operatius de l’OPFH.
b)Quan es tracti d’inversions de caràcter individual d’agricultors, membres d’una OPFH, que han estat concebudes, decidides, finançades i portades a
terme pel propi agricultor, es finançaran exclusivament conforme allò que preveu la Resolució de convocatòria.
5.En qualsevol cas, s’hauran de respectar les següents limitacions sectorials:
a)En boví de llet: no es concediran ajudes a les explotacions que presentin un programa d’inversions amb increment de producció superior a la quantitat de referència disponible a l’explotació en acabar aquest programa.
b)En boví de carn: no es concediran ajudes a les explotacions, la càrrega
ramadera de les quals superi les 1,8 UBM/Ha (Unitat de bestiar major/Ha), amb
excepció d’aquesta limitació aquelles explotacions amb dimensió igual o inferior a 15 UBM.
c)En bestiar porcí: queden excloses d’ajuda les inversions en el sector de
bestiar porcí intensiu que augmentin el nombre de places de porc. Per al càlcul
de places es considerarà que la plaça necessària per a una truja de cria correspon a la de 6,5 porcs d’engreix. Aquesta limitació no s’aplicarà en el sector de
porc ibèric.
d)En aus: no s’auxiliaran inversions que incrementin la capacitat de producció d’ous per al seu consum directe.
e)En mel: en el sector de la producció de mel no seran auxiliables les
accions contemplades en el marc dels programes nacionals prevists en el
Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual
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es crea una organització comú de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions
a específiques per a determinats productes agrícoles.
f)En fruites i hortalisses: el pla empresarial haurà d’incloure informació
de la producció i comercialització dels productes de l’explotació, quantitats acollides a retirada si n’hi hagués i calendari comercial de l’explotació, així com les
produccions esperades en els dos anys següents de la seva realització. El
FOGAIBA valorarà les dades aportades tenint en compte la tendència dels mercats.
g)En vinya: Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles
amb les ajudes que per la mateixa finalitat pugui rebre el beneficiari a través
d’accions incloses a l’OCM del vi a fi d’evitar un possible doble finançament.

—o—
Num. 23619
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
per la qual es declara un focus incipient de plaga de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a Formentera
A les nostres illes la processionària del pi és un insecte al·lòcton i invasor,
que causa molts problemes als ecosistemes forestals de pinar. Els pèls urticants
de l’eruga poden produir al·lèrgies i altres complicacions sanitàries als humans
i als animals domèstics.
La processionària es va detectar per primera vegada a Formentera l’any
2007, i se’n va constatar l’existència per tota l’illa durant l’any 2008. Des d’aleshores cada any s’han instal·lat trampes de feromona arreu de l’illa per localitzar i vigilar les poblacions d’aquesta espècie. El febrer de 2010 es detectaren
bosses de processionària per primera vegada a Formentera, en concret 84, totes
localitzades a la zona del Puig Guillem i el cap de Barbaria, a l’extrem sud-oest
de l’illa. Aquestes bosses foren tallades i eliminades, tot i que algunes ja estaven buides d’erugues.
L’hivern passat, el nombre de bosses detectades augmentà fins a les 213,
localitzades totes a la mateixa zona que l’any anterior. Tot i que s’eliminaren
totes, aquest estiu han augmentat les dades de captures de papallones de processionària a la zona del Puig Guillem i el cap de Barbaria. En concret, del total
de 1368 papallones capturades amb les més de mil trampes de feromona repartides per tota l’illa, un 66% s’han capturat en aquesta zona.
La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, obliga als titulars de les
forests –en compliment del que disposa la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de
Sanitat Vegetal- a comunicar l’aparició atípica d’agents nocius als òrgans competents de les comunitats autònomes, així com a executar o facilitar la realització de les accions obligatòries que aquests determinin. En referència a aquest
punt, la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, contempla com a
infracció greu l’incompliment de les mesures fitosanitàries establertes, així com
impedir o dificultar el compliment d’aquestes mesures.
Això no obstant, la Resolució del Conseller de Medi Ambient per la qual
es declaren d’utilitat pública les mesures fitosanitàries que s’adoptin per al control de l’agent nociu conegut com processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a les illes d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 20, de 7 de febrer de
2009), estableix que les mesures fitosanitàries que exigeixen l’ús de mitjans
extraordinaris no assumibles pels particulars podran ser executades per la
Conselleria de Medi Ambient.
Aquesta Resolució de 7 de febrer de 2009 estableix com a mesures de
control, entre d’altres, l’aplicació terrestre de productes insecticides biològics o
sintetitzats químicament, així com l’eliminació de bosses mitjançant tall i crema
o mitjançant trets d’escopeta.
D’acord amb l’esmentat, i per minimitzar la probabilitat que aquesta
situació poblacional atípica que hi ha a la zona esmentada s’expandeixi a la resta
de l’illa, amb la important repercussió fitosanitària que això representaria, ha de
declarar-se l’existència d’un focus incipient de plaga a la zona sud-oest de
Formentera.
Ateses les competències de la comunitat autònoma en matèria de sanitat
vegetal atribuïdes per la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal,
així com el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears;
Atesos els articles 51 i 52 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de
Monts, referents, respectivament, al marc jurídic de la sanitat forestal, i a la protecció de la forest contra agents nocius i la vigilància, localització i extinció de
focus incipients de plagues;
Atesa la resolució del conseller de Medi Ambient de data 9 de gener de
2009, per la qual es declararen d’utilitat pública les mesures fitosanitàries que
s’adoptin per al control de l’agent nociu conegut com processionària del pi
(Thaumetopoea pityocampa) a les illes d’Eivissa i Formentera;
Atès l’informe tècnic del Servei de Sanitat amb data 2 de novembre de
2011, en què es recomana una actuació necessària i immediata a l’illa de
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Formentera amb motiu de la proliferació de la processionària del pi;
I en ús de les atribucions que m’atribueix la llei, dict la següent
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Plànol

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Declarar l’existència de focus incipient de plaga de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a l’illa de Formentera, essent com a
zona d’actuació totes les finques incloses als paratges coneguts com a cap de
Barbaria i Puig Guillem, dins el rectangle delimitat pels següents vèrtexs, en
coordenades UTM, i segons zonificació detallada a l’annex adjunt:
Extrem NW X:359000 Y: 4282000
Extrem NE X:364000 Y: 4282000
Extrem SW X:359000 Y:4278000
Extrem SE X:364000 Y: 4278000
SEGON.- Establir, de totes les mesures fitosanitàries establertes per l’article 18 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, les que exigeixin mitjans extraordinaris no assumibles pels particulars i que, per tant, hagi
d’executar la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
TERCER.- Aplicar les mesures de control consistents en: localització i
destrucció manual de bosses, tractament terrestre (polvorització amb producte
fitosanitari) i eliminació de bosses mitjançant tirs d’escopeta, mesures aquestes
que caldrà realitzar-les en el període comprès entre els mesos de novembre de
2011 i febrer de 2012, per tal de que aquestes siguin efectives, i en tot cas, sota
supervisió de personal qualificat de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori.
Palma, 4 de novembre de 2011

—o—

La directora general de Medi Natural, Educació ambiental i Canvi climàtic
Neus Lliteras Reche

4.- Anuncis

Atesa la proposta de resolució de la directora general de Medi Natural,
Educació ambiental i Canvi climàtic,

RESOLC
PRIMER.- Declarar l’existència de focus incipient de plaga de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a l’illa de Formentera, essent com a
zona d’actuació totes les finques incloses als paratges coneguts com a cap de
Barbaria i Puig Guillem, dins el rectangle delimitat pels següents vèrtexs, en
coordenades UTM, i segons zonificació detallada a l’annex adjunt:
Extrem NW X:359000 Y: 4282000
Extrem NE X:364000 Y: 4282000
Extrem SW X:359000 Y:4278000
Extrem SE X:364000 Y: 4278000
SEGON.- Establir, de totes les mesures fitosanitàries establertes per l’article 18 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, les que exigeixin mitjans extraordinaris no assumibles pels particulars i que, per tant, hagi
d’executar la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
TERCER.- Aplicar les mesures de control consistents en: localització i
destrucció manual de bosses, tractament terrestre (polvorització amb producte
fitosanitari) i eliminació de bosses mitjançant tirs d’escopeta, mesures aquestes
que caldrà realitzar-les en el període comprès entre els mesos de novembre de
2011 i febrer de 2012, per tal de que aquestes siguin efectives, i en tot cas, sota
supervisió de personal qualificat de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori.
Palma, 7 de novembre de 2011

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 22278
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença d’actes dictats en el procediment
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals corresponen a l’Agència Tributària
de les Illes Balears.
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària dels actes que s’especifiquen en la relació adjunta, per mitjà d’aquest
anunci, citam els interessats -o els seus representants degudament acreditats-,
relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, compareguin a
les oficines de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, situades
en els municipis i les adreces indicats en cadascun dels expedients, en horari de
dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30, i de 15.15 a 16.45 hores, i divendres
hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores). Transcorregut aquest termini sense comparèixer,
la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del
venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma a 20 d’octubre de 2011
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà
Documentació annexa: Plànol de delimitació de la zona d’actuació

ANNEX

Proposta d’ajornament, fraccionament de pagament desfavorable nº: 9011
Nom Deutor: Adrover Fullana Mateo
NIF: 18215317F
Deute: Liq. I.B.I.; I.V.T.M.
Exercicis: 2010, 2011
Fase: notificació proposta d’ajornament o fraccionament de pagament
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18, de dilluns a dijous hàbils, en horari de

