
Palma, 17 de març de 2009

La consellera de Treball i Formació
Joana M. Barceló Martí
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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 5797

Resolució de la directora general d’Energia per la qual s’auto-
ritza i s’aprova el projecte d’execució de instal·lació elèctrica a
Endesa Distribución Eléctrica, SL. Exp. TR 16/08

Fets
1.El 17 de novembre de 2008, Endesa Distribución Eléctrica, SL va pre-

sentar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud d’autorit-
zació (amb núm. de registre d’entrada 31913/2008) per a la instal·lació elèctri-
ca, les característiques principals de la qual s’assenyalen a continuació:

Denominació instal·lació: REFORMA LÍNIA SOTERRADA A 66 KV
SON MOLINES-DESALADORA, ENLLAÇ NOVA S/E SON MOLINES

TM:  Palma
Descripció: L’actuació consisteix en el desplaçament de la línia soterrada

a 66 kV Son Molines-Desaladora, amb motiu de la construcció de la nova subes-
tació Son Molines. La longitud total del nou tram soterrat serà de 329,1 m i els
conductors a instal·lar seran de 1000 mm2 Al.

2.El cap de la Secció I va examinar la sol·licitud i va emetre un informe
favorable dels aspectes següents:

-L’empresa sol·licitant ha adjuntat la documentació prevista en la norma-
tiva aplicable.

-La documentació aportada ha estat sotmesa a informació pública en data
7 de febrer de 2009 i publicat en el BOIB núm. 20, sense que s’hi hagin pre-
sentat al·legacions.

-Aquesta actuació es pot considerar com no subjecta a la Llei 11/2006, de
14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental a les Illes Balears, atès que
implicarà la modificació d’una línia soterrada mitjançant l’estesa d’un nou tram
també soterrat, per la qual cosa i atesa la nota ambiental aportada, es pot consi-
derar que no te efectes adversos significatius sobre el medi ambient en relació
al projecto ja autoritzat.

-L’actuació s’inclou a la planificació energètica, prevista a l’annex D
‘Actuacions en transport d’energia elèctrica’ del Decret 96/2005, de 23 de
setembre, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energè-
tic de les Illes Balears.

Fonaments de dret
1.La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, desenvolupada

pel RD 1955/2000, d’1 de desembre.
2.El Decret del Govern de les Illes Balears 99/1997, d’11 de juliol,  de tra-

mitació d’instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, modificat pel Decret 36/2003, d’11 d’abril.

3.El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la revi-
sió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears.

4.El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia.

5.L’Ordre de 17 de desembre de 2003, de desconcentració de funcions en
els directors generals. 

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Autoritzar la instal·lació elèctrica que es detalla a continuació:

Titular:  Endesa Distribución Eléctrica, SL
Instal·lació: REFORMA LÍNIA SOTERRADA A 66 KV SON MOLI-

NES-DESALADORA, ENLLAÇ NOVA S/E SON MOLINES

2.Aprovar el projecte d’execució de la instal·lació de referència, redactat
per l’enginyer industrial Sr. Juan C. Ronda, visat pel COEIB amb núm. 120229-
1  i  data  24.10.2008.

3.D’acord amb la disposició addicional, i els apartats 5 i 6 de l’article 26,
de la normativa del Decret 96/2005 d’aprovació definitiva de la revisió del Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears, tota vegada que l’obra autoritza-

da es realitza en execució de les determinacions de l’esmentat Pla, i atès que està
recollida amb el grau de detall suficient per avaluar-ne les característiques
fonamentals, seran d’aplicació plena, directa i immediata, i a més a més no serà
sotmesa als actes de control preventiu municipal a que es refereix l’article
84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per constituir activitats d’interès supramunicipal, i quedarà exempta de la sub-
jecció al règim de llicències, autoritzacions i informes establert a la Llei 8/1995,
de 30 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les
infraccions i sancions. Per altra banda, les obres autoritzades quedaran subjec-
tes al règim impositiu previst a l’article 29 de la normativa de l’esmentat Decret
96/2005.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera de Comerç, Indústria i Energia
en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se rebut la notifica-
ció, d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Palma,  9 de març de 2009

La directora general d’Energia
Mª Magdalena Tugores Bautista  
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 5954

Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 12 de març
de 2009 per la qual s’estableixen mesures complementàries de
regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de
Formentera

L’article 3 del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos
marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret
92/2005, d’1 de setembre, faculta la Conselleria d’Agricultura i Pesca per decla-
rar zones protegides, que poden ser reserves marines, zones de veda, zones
d’instal·lació d’estructures fixes o mòbils o zones de repoblació, com també, en
general, per desenvolupar qualsevol acció que afavoreixi la protecció i la rege-
neració dels recursos marins vius.

En els darrers anys, diversos estudis tècnics fets a les Illes Balears, que
han evidenciat el mal estat de conservació de les poblacions de certes espècies
objectiu de la pesca submarina, recomanen que s’estableixin mesures de regu-
lació més restrictives per a aquesta modalitat de pesca. Per un altre costat, el
Consell d’Eivissa i Formentera va sol·licitar a la Direcció General de Pesca l’a-
dopció d’una proposta de regulació de la pesca submarina a les Illes Pitiüses,
que inclou l’establiment de dies no hàbils i zones de veda, que ha comptat amb
l’acord de confraries de pescadors i administracions públiques.

En l’elaboració d’aquesta Resolució s’ha dut a terme el tràmit de comuni-
cació a la Comissió Europea previst en l’article 46 del Reglament (CE) núm.
850/1998 del Consell, de 30 de març, per a la conservació dels recursos pesquers
mitjançant mesures tècniques de protecció dels juvenils d’organismes marins, i
s’han consultat les entitats i organitzacions representatives del sector afectat.

Per tot això, havent vist l’informe del Servei de Recursos Marins, en ús de
les facultats que m’atribueix el Decret 91/1997 esmentat, i a proposta de la
directora general de Pesca, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta Resolució és establir mesures complementàries a la
regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera i regular-
ne el control.

2. Dies no hàbils

Es prohibeix la pràctica de la pesca submarina a les aigües interiors de
Formentera els dilluns, dimecres i divendres no festius. A aquest efecte, es con-
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sideren dies festius els d’àmbit estatal, autonòmic i local.

3. Zones de veda

1. S’estableixen les zones de veda següents per a la pesca submarina a
Formentera:

- Zona A: zona d’aigües interiors compreses entre els punts de les coor-
denades geogràfiques 38º 43,10’ N / 001º 22,80’ E (punta de la Gavina), 38º
43,10’ N / 001º 19,13’ E, 38º 41,12’ N / 001º 20,84’ E i 38º 41,12’ N / 001º
22,90’ E (al sud de punta Rasa).

- Zona B: zona d’aigües interiors compreses entre els punts de les coor-
denades geogràfiques 38º 40,43’ N / 001º 31,74’ E (cala des Racó), 38º 41,82’
N / 001º31,74’ E, 38º 41,82’ N / 001º 35,42’ E i 38º 39,80’ N / 001º 35,07’ E (far
de la Mola).

- Zona C: zona d’aigües interiors compreses entre els punts de les coor-
denades geogràfiques 38º 39,10’ N / 001º 33,17’ E (torrent Fondo), 38º 39,00 N
/ 001º 33,17’ E i 38º 39,07’ N / 001º 34,27’ E (punta Roja).

Aquestes posicions geogràfiques s’han d’entendre referides als sistema
geodèsic mundial WGS-84.

2. Es prohibeix la pesca submarina a les aigües interiors de l’illa de
Formentera a fondàries superiors als 20 metres.

4. Llicències
S’estableix un nombre màxim de vint llicències anuals per a la pesca sub-

marina a Formentera, que han de ser lliurades pel Consell Insular de Formentera
segons els criteris que estableixi.

5. Mesures de control
La Direcció General de Pesca ha de dur a terme un seguiment dels efec-

tes de les mesures de regulació previstes en aquesta Resolució i, en funció dels
resultats que n’obtingui, pot proposar-ne la modificació.

6. Publicació i vigència
Aquesta Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears

i tendrà una vigència de cinc anys a partir del dia que es publiqui.

Palma, 12 de març de 2009

La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera
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Num. 5955
Resolució de la directora general d’Agricultura de 12 de març de
2009, per la qual s’autoritza durant un període limitat l’ús de
pinso convencional en la ramaderia ecològica per pal·liar els
danys produïts com a conseqüència de condicions meteorològi-
ques excepcionals

L’excés de precipitacions de l’últim trimestre de l’any 2008 ha afectat
greument diversos sectors agraris a les Illes Balears, especialment el sector de
la ramaderia ecològica, atès que ha provocat inundacions en les explotacions
agrícoles, la qual cosa ha impedit que el bestiar hi pasturàs, i una important
reducció en la superfície sembrada dels cultius herbacis per a la producció de
farratge i gra ecològics.

Aquestes condicions poden suposar una amenaça per a la viabilitat i con-
tinuïtat de les explotacions ecològiques, atesa la falta de disponibilitat d’aliment
d’origen ecològic. 

L’article 14 d del Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de
2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es dero-
ga el Reglament (CEE) 2092/91, estableix les normes de producció ramadera
pel que fa als pinsos, i especifica que han de procedir de l’explotació en la qual
es troben els animals o d’altres explotacions ecològiques properes, i que el bes-
tiar s’ha d’alimentar amb pinsos ecològics. No obstant això, l’article 22.2 f pre-
veu una excepció en les normes de producció quan es requereixin mesures tem-
porals per permetre la continuïtat de la producció ecològica o la seva represa
després d’una catàstrofe.

L’article 47 c del Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de
setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació del
Reglament esmentat en el paràgraf anterior, preveu que l’autoritat competent
pot autoritzar la utilització, per part d’operadors concrets, de pinsos no ecolò-
gics durant un període limitat i en relació amb una zona determinada quan s’ha-

gi perdut la producció de farratge o s’imposin restriccions, concretament com a
resultat de condicions meteorològiques excepcionals, un brot de malalties infec-
cioses, la contaminació amb substàncies tòxiques o com a conseqüència d’in-
cendis.

Tenint en compte això i a fi de pal·liar els problemes de disponibilitat d’a-
liment en les explotacions ramaderes ecològiques, en ús de les atribucions que
m’han estat conferides pel Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de
juny, i els articles 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i 4 del Decret 153/2000, de 15 de des-
embre, pel qual es crea el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, dict
la següent

RESOLUCIÓ

1. Objecte

Les persones titulars d’explotacions ramaderes inscrites a la secció
d’Empreses agràries de producció del Registre d’operadors del Consell Balear
de la Producció Agrària Ecològica (en endavant CBPAE), que, com a conse-
qüència de les excepcionals condicions climatològiques adverses de l’últim tri-
mestre, hagin perdut totalment o parcialment la seva producció, i no puguin
obtenir aliment d’origen ecològic certificat suficient per a l’alimentació del bes-
tiar, poden ser autoritzades excepcionalment a utilitzar pinsos d’origen conven-
cional des de l’1 de gener de 2009 fins al 30 de setembre de 2009.

2. Sol·licituds

1. Les sol·licituds d’autorització per a la utilització de pinsos no ecològics
per a l’alimentació del bestiar ecològic s’han de presentar en el model adjunt a
aquesta Resolució, que es pot obtenir en la Conselleria d’Agricultura i Pesca i
en el CBPAE, i s’han d’adreçar al CBPAE, que les ha de resoldre d’acord amb
el que disposen l’article 47 del Reglament (CE) 889/2008 i aquesta Resolució.

2. En la sol·licitud ha de constar, a més de la informació relativa a les
dades de la persona sol·licitant, la informació següent: 

a)El percentatge estimat de disminució de la producció prevista de cultiu
d’origen propi com a conseqüència de les condicions adverses.

b)Una declaració jurada que no s’ha pogut obtenir pinso certificat d’ori-
gen ecològic suficient per cobrir les necessitats del bestiar.

c)El percentatge sol·licitat d’utilització d’aliments convencionals, calculat
d’acord amb els criteris que s’estableixen al punt 3 d’aquesta Resolució. 

3. Condicions

1. Durant el període d’aplicació d’aquesta Resolució el percentatge
màxim autoritzat de pinsos no ecològics en la ració diària és d’un 20% per a ani-
mals monogàstrics i un 10% per a remugants, calculats en relació a la matèria
seca.

2. Les matèries primeres per a l’alimentació animal no ecològiques
d’origen vegetal i matèries primeres d’origen animal i mineral, com també els
additius per a pinsos i determinats productes que s’empren en la nutrició animal,
només es poden utilitzar si figuren en les llistes dels annexos V i VI, respecti-
vament, del Reglament (CE) 889/2008, sempre que s’ajustin a les limitacions
quantitatives de l’apartat anterior i es produeixin o preparin sense dissolvents
químics ni organismes modificats genèticament o productes que en derivin.

3. En qualsevol cas, la persona titular de l’autorització ha de conservar
la informació següent a disposició del CBPAE:

a) Les quantitats, els tipus i l’origen de tots els pinsos que no procedeixen
d’agricultura ecològica que hagin entrat a l’explotació.

b) Una declaració jurada que els pinsos s’ajusten a les restriccions que
estableix l’apartat 1 d’aquest punt 3. 

4. Les inspeccions que el CBPAE faci a les persones inscrites que uti-
litzin pinsos no ecològics autoritzats d’acord amb aquesta Resolució, han de
preveure específicament aquesta situació, i comprovar el compliment correcte
de tots els requisits i les limitacions que estableix aquesta Resolució.

4. Publicació
1. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears i té efectes des de l’1 de gener de 2009.
2. El termini d’autorització d’ús de pinsos d’origen convencional per a

la ramaderia ecològica pot ser reduït abans del període de finalització —si s’es-
devé un canvi favorable en les condicions climàtiques que permetin la disponi-
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