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presentació de sol·licituds de subvencions”.

La Resolució de 9 d’abril de 2000 del Director General de Residus i
Energies Renovables establia la previsió d’una quantitat de cent deu milions
dues-centes cinquanta-una mil sis-centes pessetes (110.251.600), al programa
443401, amb càrrec al capítol 7, per aquestes subvencions.

La quantia econòmica necessària per atendre les sol·licituds rebudes en
termini, i reunint els requisits exigits i incorporant la documentació requerida
tant a l’Ordre com a la resolució esmentades, supera àmpliament la disponibilitat
pressupostaria existent.

Existint la possibilitat d’ampliar el pressupost destinat a complir els
objectius previstos a les esmentades Ordre de 23 de març de 1.998 i a la resolució
de 9 de març de 2000, s’ha procedit a redistribuir el pressupost de la Direcció
General de Residus i Energies Renovables assignant a aquests objectius la
quantitat de 74.000.000 de pessetes.

Considerant la nova disponibilitat pressupostària per a 2000, en relació
amb les subvencions per a l’estalvi i diversificació energètics, i aprofitament de
recursos energètics renovables, el director general de Residus i Energies Reno-
vables dicta la següent

RESOLUCIÓ.

Primer.- S’amplia la quantia màxima de les subvencions per a l’exercici de
2000 destinades a l’estalvi i diversificació energètics, i aprofitament de recursos
energètics renovables per atendre les sol·licituds de la convocatòria pública
realitzada per  resolució del director general de Residus i Energies Renovables
de 9 de març de 2000 d’acord amb el que disposa a l’Ordre del Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral de 23 de març de 1.998, en la quantia
de  74.000.000 de pessetes, amb l’objecte d’atendre el màxim nombre possible
de les sol·licituds rebudes en termini, i reunint els requisits exigits i incorporant
la documentació requerida tant a l’Ordre com a la resolució esmentades.

Segon.- Els criteris d’activitats subvencionables preferents, de distribució
del pressupost per àrees tècniques i de quantia màxima de subvenció, no s’alteren
mantenint-se els previstos a  la resolució de 9 de març de 2000.

Tercer.- Les sol·licituds pendents rebudes en termini, i reunint els requisits
exigits incorporant la documentació requerida tant a l’Ordre com a la resolució
esmentades s’atendran seguint els mateixos criteris de prelació establerts per la
Comissió Avaluadora prevista a l’ art. 6 de l’ordre esmentada, fins a l’exhauriment
de les disponibilitats pressupostàries definides al punt segon d’aquesta resolució.

Quart.- La present resolució es publicarà al BOIB.

Cinquè.- Contra aquesta resolució, que no exahureix la via administrativa,
les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la consellera
de Medi Ambient  en el termini  d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació al BOIB, segons el que estableixen els articles  107 i 114 de la Llei 30/
92 de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú , en la redacción donada per la Llei 4/99, de 13
de gener.

Palma de Mallorca 20 de juny de 2000.

El director general de Residus i Energies renovables
Nicolau Jaume Barceló Monserrat.
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA

Núm. 13992
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca,  de 21 de juny de 2000,
per la qual es regula el criteri de professionalitat pesquera per a
les embarcacions d’arts menors.

L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de 18 de gener de 1995, per la
qual es regula el criteri de professionalitat per a les embarcacions pesqueres d’arts
menors a les Illes Balears, exigeix per obtenir la qualificació de professionalitat
un volum de vendes determinat que s’haurà d’acreditar aportant la declaració de
l’IVA produït pel peix capturat cada trimestre.

Per altra banda, el Reial decret 1998/1995, de 7 de desembre, pel qual es

dicten normes per al control de la primera venda dels productes pesquers i el
Decret 218/1996, de 12 de desembre, que regula l’aplicació de l’esmentat Reial
decret a la CAIB, obliguen els centres de venda autoritzats a expedir una nota de
venda a la primera venda dels productes, cosa que possibilita que a l’hora de
justificar el volum de vendes exigit per a la qualificació de professionalitat, la
declaració de l’IVA produït per les captures es complementi amb les notes de
vendes.

Per això, a proposta de la Direcció General de Pesca i oïda la Federació
Balear de Confraries i el Consell Pesquer, dict la següent

O R D R E

Article 1

Els titulars d’embarcacions pesqueres dedicades a la pesca d’arts menors,
amb port base a les Illes Balears, per tal d’obtenir la qualificació de professionalitat,
han d’acreditar anualment davant la Conselleria d’Agricultura i Pesca un volum
de vendes superior al salari mínim interprofessional vigent en cada moment per
a cada tripulant i categoria.

Article 2

Per acreditar aquest volum de vendes, s’ha d’aportar còpia de la declaració
anual de l’IVA produït per les captures realitzades i certificació de vendes,
expedida per un centre de primera venda autoritzat on figurin les vendes diàries
de l’embarcació corresponents a un mínim de 90 dies de l’any anterior.

Així mateix s’ha de presentar el rol de l’embarcació on figuri el seu despatx
per a l’activitat pesquera i la relació de tripulants enrolats.

A la vista de la documentació presentada, la Direcció General de Pesca
expedirà la corresponent certificació de professionalitat.

Article 3

Atesa la confidencialitat de les notes de venda establertes a l’article 9 del
Decret 218/1999, de 12 de desembre, els funcionaris encarregats de la tramitació
dels expedients han de complir amb el deure de sigil, d’acord amb el que disposa
l’article 88 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de funció pública de la CAIB.

Article 4

El certificat de professionalitat es podrà exigir per sol·licitar qualsevol
tipus d’ajuda o subvenció, així com el canvi de base de l’embarcació i en general
per a l’obtenció dels serveis portuaris o qualsevol altre servei i autoritzacions
pròpies de la pesca professional. No s’exigirà en el cas d’accés a la primera
propietat.

Disposició transitòria

Per a l’expedició de la certificació de professionalitat corresponent a l’any
2000, únicament s’exigirà justificar un mínim de 45 dies de vendes durant aquest
any.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 18 de gener
de 1995, per la qual es regula el criteri de professionalitat per a les embarcacions
pesqueres d’arts menors.

Disposició final primera

Es faculta el director general de Pesca per a dictar les disposicions
necessàries per al compliment i l’aplicació d’aquesta Ordre.

Disposició final segona

La present Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma,  21 de juny de 2000

El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
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