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Núm. 26374
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller d’Hisenda i
Pressuposts de 19 de novembre de 2002, per la qual s’aprova el
model 710 de declaració liquidació anual de l’impost sobre les
estades a empreses turístiques d’allotjament sota el règim
d’estimació objectiva
Advertides les errades existents en la publicació de la versió castellana de
l’Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 19 de novembre de 2002 per la
qual s’aprova el model 710 de declaració liquidació anual de l’impost sobre les
estades a empreses turístiques d’allotjament sota el règim d’estimació objectiva,
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 145, de 3 de desembre
de 2002, s’esmenen aquestes errades d’acord amb el que disposa l’article 105.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Al final del text de l’Ordre s’han d’incloure les referències següents:
ANNEX I (Veure versió catalana)
ANNEX II (Veure versió catalana)
Palma, 17 de desembre de 2002
Joan Mesquida i Ferrando
Conseller d’Hisenda i Pressuposts
— o —-

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Núm. 26150
Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de
2002, per la qual es crea el Llibre genealògic del Ca rater
mallorquí i se’n regula el funcionament.
Les diferents característiques, culturals, socials i ambientals en les que tot
poble du a terme les seves activitats, duen aparellat l’aparició de races animals
adaptades a n’aquestes, així com també al medi en que viuen.
Dins el procés de recuperació cultural en les Illes Balears s’ha de destacar
el fet dels treballs realitzats per la identificació i recuperació de les nostres races
autòctones, que ha conduït a una sistemàtica per la seva validació i reconeixement,
ja que moltes d’elles han estat a punt de desaparèixer del nostre entorn, per
l’entrada continuada de races foranes.
El ca rater és una raça autòctona de l’illa de Mallorca, amb una llarga
tradició dins el mon rural y el club de criadors d’aquesta raça ja fa molts d’anys
va ser reconeguda per la pròpia Conselleria d’Agricultura i Pesca i ha mantingut
fins al dia d’avui els registres dels animals que pertanyen a l’esmentada raça.
D’altra banda, no havent-hi fins ara una caracterització oficial dels animals
de la raça de Ca rater mallorquí, interessa determinar les bases sobre les quals
s’assentin els elements per definir-ne la tipologia i seleccionar animals més
homogenis.
Amb aquesta finalitat, es considera procedent, d’acord amb el Reial Decret
558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial de les
organitzacions i associacions de criadors de cans de pura raça, crear el Llibre
genealògic de la raça Ca rater mallorquí i fixar-ne les característiques del
morfotipus.
Per tot això, a proposta de la directora general d’Agricultura, en l’exercici
de les facultats que m’han estat conferides, dict la següent
ORDRE
Article primer.
S’aprova la reglamentació específica del Llibre genealògic de la raça Ca
rater mallorquí, el seu estàndard racial i la normativa per la qualificació dels
animals adults, que figuren respectivament com Annex I, II i III d’aquesta Ordre.
Article segon.
1. S’encomana la gestió del Llibre genealògic al Club del Ca rater
mallorquí, reconegut oficialment per la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
(Resolució de 21 de novembre de 2002. BOIB 30.11.2002) d’acord amb el que
disposa l’article 3, punt 2, del Reial Decret 558/2001, de 25 de maig, pel que es
regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors
de cans de raça pura.
2. La inspecció i la intervenció del Llibre genealògic és competència de la
Direcció General d’Agricultura.
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Disposició final primera.
Es faculta a la directora general d’Agricultura per a dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament i compliment de la present Ordre.
Disposició final segona.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, 18 de desembre de 2002
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

Annex I
Reglamentació específica del Llibre genealògic de la raça Ca rater
mallorquí.
1. El llibre d’aquesta raça constarà de dues seccions, Secció Annexa i
Secció Principal, a cada una de les quals hi haurà tres registres:
1.1. Secció Annexa:
Podran ser-hi inscrits els cans que manquin total o parcialment de
documentació genealògica que acrediti la seva ascendència, però que per les
seves característiques ètniques puguin contribuir a la millora de la raça.
1.1.1. Registre Auxiliar de Naixements (RAN): en ell s’inscriuran tots els
animals, nascuts de pares registrats en el Registre Fundacional o en el Registre
Auxiliar d’Adults.
1.1.2. Registre Fundacional (RF): es registraran aquells animals, majors de
12 mesos, amb pares desconeguts o no registrats i que prèviament hagin passat
la confirmació de raça.
Aquest registre té una vigència limitada, que estirà determinada per la
Comissió Rectora del Llibre genealògic.
1.1.3. Registre Auxiliar d’Adults (RA): Inclourà aquells animals inscrits al
Registre Auxiliar de Naixements (RAN), que a partir des 12 mesos hauran de
passar obligatòriament la confirmació de raça.
1.2. Secció Principal:
Podran ser-hi inscrits els cans de raça pura.
1.2.1. Registre Principal de Naixements (RN): s’inscriuran tots aquells
animals que provinguin de pares i avis inscrits en el Llibre genealògic de la raça.
1.2.2. Registre Definitiu (RD): els animals procedents del Registre Principal de Naixements (RN), per poder ser inscrits a n’aquest Registre Definitiu,
hauran de passar la confirmació de raça a partir dels 12 mesos de edat.
1.2.3. Registre de Mèrits (RM): és per aquells animals adults, inscrits en el
Registre Definitiu, que, per les seves qualitats morfològiques, reproductores i de
treball, si escau, destaquin significativament sobre la resta d’animals registrats.
De forma excepcional i consensuada per la Comissió Rectora i criadors del llibre
genealògic, prèvia autorització de l’autoritat competent, es podran incloure
animals inscrits en el Registre Auxiliar d’Adults o en el Fundacional.
2. Per a la inscripció d’un animal a qualsevol dels registres genealògics que
li correspongui, el titular o el seu representant legal haurà de sol·licitar-ho de
forma expressa, en imprès normalitzat i aprovat a aquests efectes per la Comissió
Rectora del Llibre Genealògic de la raça Ca rater mallorquí i acreditar els criteris
d’inscripció especificats a la present Ordre.
3. El pas d’animals d’un registre a un altre es produeix automàticament
segons lo establert a la present reglamentació.
4. Com a confirmació als registres d’aquest llibre genealògic i per disposar
d’una major garantia d’inscripció i identificació dels exemplars, la Comissió
Rectora del Llibre Genealògic podrà realitzar les diligències i investigacions que
estimi adients per aclarir quants extrems consideri necessaris, podent, així
mateix, recorre a la verificació del parentiu mitjançant les corresponents proves
de paternitat.
5. Comissió Rectora del Llibre genealògic.
D’acord amb l’establert en la present reglamentació i com a salvaguarda de
les activitats del llibre genealògic i garantia de la puresa racial, funcionarà una
comissió denominada Comissió Rectora del Llibre genealògic, que tendrà la
composició i comeses següents:
5.1. Composició de la Comissió Rectora del Llibre genealògic:
5.1.1. President: El president del Club del Ca rater mallorquí o la persona
en qui delegui.
5.1.2. Inspector tècnic: Un veterinari del servei de Ramaderia o veterinari
expert en la raça, designat per la direcció general d’Agricultura, a proposta del
servei de Ramaderia
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5.1.3. Secretari: El secretari del Club de la raça Ca rater mallorquí.
5.1.4. Vocals:
- Un soci del Club del Ca rater mallorquí.
- Un tècnic qualificador de la raça.
5.2. Competències de la Comissió Rectora del Llibre genealògic:
5.2.1. Aprovar, si escau, les sol·licituds d’inscripció d’animals en els
distints registres del llibre genealògic.
5.2.2. Expedir els respectius documents genealògics.
5.2.3. Atendre les incidències que derivin del normal funcionament del
llibre genealògic, així com també resoldre les reclamacions que es puguin
presentar.
5.2.4. Proposar les modificacions del prototipus racial o de la reglamentació
específica del llibre genealògic que es considerin convenients.
5.2.5. Validar el tècnics qualificadors de la raça.
5.2.6. Dictar les instruccions adients i establir els documents necessaris per
al correcte funcionament del règim intern del llibre genealògic.
5.3. Contra els acords de la Comissió Rectora es pot presentar recurs
d’alçada davant el Conseller d’Agricultura i Pesca.
5.4. En allò que no preveu aquest article és d’aplicació el que disposa per
als orgues col·legiats la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
6. Comissió de Qualificació del Llibre genealògic.
6.1 Composició de la Comissió de Qualificació:
6.1.1. Un Qualificador tècnic designat per la Comissió Rectora del Llibre
genealògic.
6.1.2. Dos Qualificadors criadors de la raça, designats per la Comissió
Rectora del Llibre genealògic.
6.1.3. La Comissió d’Admissió pot demanar l’assessorament de l’Inspector
tècnic de la Comissió Rectora en aquells casos puntuals que estimi adient.
6.2. Competències de la Comissió de Qualificació:
6.2.1. La Comissió de Qualificació és l’encarregada de realitzar, d’acord
amb els criteris establerts a l’Annex III d’aquesta Ordre, la valoració dels animals
abans de la seva inscripció en els registres que pertoqui del Llibre genealògic.
7. Criteris d’inscripció.
El criador haurà d’inscriure la ventrada nascuda en el termini de sis (6)
mesos.
7.1. Per a que els cans de raça pura puguin ser inscrits a la Secció Principal,
hauran de:
7.1.1. Provenir de pares i avis que estiguin inscrits en el llibre genealògic
de la raça reconegut oficialment per l’autoritat competent.
7.1.2. Haver-se declarat el cobriment i la notificació de naixement de la
ventrada, en un termini de 30 dies a comptar des de la data de naixement, en
impresos signats pels propietaris dels progenitors i autoritzats per aquest fi per
la Comissió Rectora del Llibre genealògic, detallant el nombre total de quissons
nascuts.
7.1.3. Haver estat identificats després del naixement, prèvia comprovació
del compliment dels requisits continguts a la present ordre.
7.1.4. En el moment de formalitzar la sol·licitud d’inscripció de les
ventrades, el criador haurà d’aportar les dades corresponents a la identificació de
cadascun dels quissons.
7.1.5. Complir l’estàndard racial i els requisits mínims de la raça, d’acord
amb el previst a la present ordre.
7.2. Per a que els cans de raça puguin ser inscrits a la Secció Annexa
(Registre Auxiliar de Naixements. RAN) hauran de:
7.2.1. Ajustar-se a l’estàndard de la raça.
7.2.2. Haver declarat el cobriment i la notificació del naixement de la
ventrada, en un termini de 30 dies a comptar des de la data de naixement, en
impresos signats pels propietaris dels progenitors, i autoritzats per aquest fi per
la Comissió Rectora del Llibre genealògic, detallant el nombre total de quissons
nascuts.
7.2.3. Ser identificats després del naixement, d’acord amb els requisits
prevists a la present ordre.
7.2.4. En el moment de formalitzar la sol·licitud d’inscripció de les
ventrades, el criador haurà d’aportar les dades corresponents a la identificació de
cadascun dels quissons.
7.2.5. Reunir les característiques mínimes de conformitat amb els requisits
prevists a la present ordre.
8. A partir dels 12 mesos d’edat, els animals hauran de ser sotmesos al
procés de confirmació de raça requerit, realitzat per personal expert, anomenat
a tal efecte per la Comissió Rectora del Llibre genealògic, amb l’objecte de
comprovar la seva aptitud per a la cria i la manca de defectes zootècnics i psíquics
de caràcter transmissible.
9. Serà preceptiu un resultat positiu en la confirmació de la raça per
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inscriure’ls al Registre Auxiliar d’Adults (RA) i al Registre Definitiu (RD),
capacitar als exemplars amb finalitat reproductiva i la inclusió de la seva futura
descendència en el llibre genealògic de la raça.
10. Identificació dels exemplars.
Tot animal inscrit serà identificat, al efectes del llibre genealògic, mitjançant
un microxip, d’acord amb la normativa general sobre animals de companyia de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Annex II
Estàndard racial del Ca rater mallorquí.
Prototipus racial.
1. Característiques generals.
a)
Descripció del conjunt.
El Ca rater mallorquí es un ca petit, molt per davall de la grandària mitjana
de l’espècia canina. La seva alçària no arriba als 40 cm, i son normals els 32 – 36
cm als mascles, i els 29 – 33 cm a les femelles.
La relació d’alçària a la creu amb la longitud corporal és de un a un en els
mascles, és a dir, l’alçària del cos es igual a la seva longitud (cos quadrat). Les
femelles, com passa a quasi tots els mamífers quadrúpedes, tenen el cos més
allargat, però no s’allunyen de la relació d’un a un.
El seu pes es reduït , de 3,5 a 5 quilos en els mascles i de 3 a 4 quilos a les
femelles.
Tenint en compte que el perfil del cap, crani i cara es recte, es pot dir que
d’acord amb la sistemàtica de classificació d’en Barón el ca rater mallorquí és
rectilini, brevilini i ultraelipomètric.
b)
Temperament.
És un animal molt viu, amorós, molt nerviós i susceptible.
c)
Utilitat.
És un gran guardià de la casa, ja que avisa tot d’una a l’amo, gran caçador
de rates i conills, ja que entra per qualsevol enfony, salta les parets amb molta
facilitat, al marge que corre amb molta rapidesa. És igualment un animal
d’excel·lent companyia.
2. Característiques regionals.
a)
Cap.
Destaca poc però està en proporció harmònica amb el cos. L’amplària del
crani és quasi igual a la longitud, i aquesta és superior a la longitud de la cara o
morro. És molt notòria la diferència de volums entre el crani i la cara. Les línies
superiors d’ambdós volums o eixes cràniofacials son paral·lels, però en plans
distants. La depressió fronto-nasal és molt marcada i forma un angle recte amb
els abans esmentats eixes.
La cara és estreta i marcadament punxeguda, amb els masseters ben
marcats. El nas és petit i negre i és aquest el seu color habitual, malgrat existeix
una correlació entre el color del nas, llavis i ulls, que son similars. Els llavis son
prims i recollits, ben aferrats a les genives. El llambrot no és gens marcat i de color
habitualment negre, com el nas i les altres mucoses. Les dents son blanques,
sanes, fortes i correctament col·locades. La mossegada és de la manera anomenada
“amb tisores”. El paladar es també de coloració negra o marró en correlació amb
les altres mucoses. Els ulls son rodons, grossos, un poc prominents i de posició
horitzontal i frontal. El seu color es ambre fosc. Les parpelles son fines, ben
aferrades a l’ull i de color negre. Les orelles son ben dretes, de grandària mitjana,
triangulars, mòbils, d’inserció alta i no sobresurten del pla lateral extern del cap
quan l’animal està en situació d’alerta.
b)
Coll.
El coll és robust i cilíndric, de naixement baix i es prolongació del pit cap
amunt i cap avall. Malgrat la seva robustesa, dona sensació d’agilitat i té la
mateixa longitud que el cap.
c)
Cos.
És d’aspecte quadrangular en els mascles i, per el contrari a les femelles és
més allargat. La musculatura es ferma, llarga i ben marcada. La creu no és gens
marcada i te la mateixa alçària que la gropa. El pit és ample i arrodonit amb la
punta de l’estern totalment integrada dins la corba que forma. La línia esternal
(post del pit), coincideix amb l’alçària dels colzes. Les espatles son obliqües, la
línia dorso-lumbar és horitzontal, amb el la llomada forta, recta i breu. El ventre
és recollit, la gropa arrodonida i el costellam arquejat.
d)
Coa.
Habitualment es tallada ran del cos o conserva una vèrtebra. Es curiós
observar que alguns cans neixen sense coa i d’altres amb una coa molt rudimentària
que moltes vegades s’atrofia i cau tota sola.
e)
Extremitats.
Els membres anteriors estan ben separats pel pit, que sobresurt, i, en
general, els membres son eixuts de carn, ben musculats, especialment els
posteriors, dotats d’ossos forts i bones articulacions, el que afavoreix la gran
capacitat que tenen per efectuar bots sobre la seva vertical a gran alçària. Els peu
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son molt fins i del tipus denominat “de llebre”.
f) Marxa.
Tant al trot com al galop és molt ràpid, ja que mou les extremitats a gran
velocitat.
g)
Pell.
És molt fina i aferrada al cos. No presenta mai un llambrot molt marcat, ni
papada ni altres plecs. El pel és curt i fi i el color principal del pelatge és el negre
i foc, amb diversos graus de l’extensió del negre sobre el foc i de la tonalitat del
foc, ja que aquest és encès en alguns casos o més mat i color canyella en altres.
Es freqüent també la presència de clapes blanques, d’extensió variable, ja que
oscil·la des d’una petita clapa al pit, fins a quasi els animals completament blancs
amb taques negres, negre i foc en el cap o simplement taques color foc, anomenats
tricolors. És pot donar també una mutació de color marró i foc, i per tant, també
el blanc i taronja.
h)
Defectes.
1)
Lleus:
Absència d’algun premolar.
Caràcter apàtic.
Coa amb més d’una vèrtebra.
2)
Greus:
Prognatisme moderat.
Absència d’una quants premolars.
Pel onat o excessivament llarg.
3)
Eliminatoris:
Prognatisme excessiu.
Nas o mucoses despigmentades.
Monorquídia.
Més de tres centímetres per damunt o per davall la talla.
Orelles caigudes a partir d’un any d’edat.
Annex III
Qualificació dels animals adults
1. La valoració dels animals adults per confirmar la inscripció en el
Registre Fundacional, s’ha de dur a terme a partir dels 12 mesos d’edat. Son
considerats aptes si obtenen una qualificació almenys de cinc punts en qualsevol
dels paràmetres corporals bàsics. Aquells animals que no superin aquesta
valoració tindran opció, per una sola vegada, a una segona valoració dins el 12
mesos posteriors a la primera.
2. La valoració dels animals adults, per a la seva inscripció en el Registre
Auxiliar d’Adults o el Registre Definitiu s’ha de dur a terme a partir del 12 mesos
d’edat i aquesta inscripció s’ha de fer efectiva sempre que la puntuació en la seva
valoració morfològica sigui almenys de 60 punts. La qualificació amb menys de
5 punts en qualsevol dels paràmetres bàsics serà causa de desqualificació i no es
tindran en compte les puntuacions obtingudes en la resta de paràmetres. Aquells
animals que obtinguin una puntuació compresa entre 55 i 60 punts, tindran opció,
per una sola vegada, a una segona valoració dins els 12 mesos posteriors a la
primera.
3. Els paràmetres a valorar son els següents:
a)
Cap i coll.
b)
Esquena, creu i braços.
c)
Pit, tòrax i ventre.
d)
Regió dorso-lumbar.
e)
Gropa i coa.
f) Extremitats i aploms anteriors.
g)
Extremitats i aploms posteriors.
h)
Conjunt de formes.
i) Temperament.
j) Moviments.
4. A cadascun d’aquests paràmetres s’ha d’aplicar un coeficient ponderatiu,
d’acord amb les necessitats estimades per a la selecció més eficaç de la raça, que
ha de ser aprovat per la Direcció General d’Agricultura a proposta de l’Assemblea
general del Club del Ca rater mallorquí.
5. Aquests paràmetres han de ser qualificats d’1 a 10 punts, d’acord amb
la taula següent:
Perfecte
Excel·lent
Molt bo
Bo
Acceptable
Suficient
Insuficient
Dolent

10 punts
9 punts
8 punts
7 punts
6 punts
5 punts
4 - 3 punts
2 - 1 punts
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6. La suma del productes de cada qualificació proporciona la classificació de cada
exemplar en les categories següents:
Perfecte
Excel·lent
Molt bo
Bo
Acceptable
Suficient
Insuficient
Dolent

100 punts
91 - 99,99 punts
81 - 90,99 punts
75 - 80,99 punts
70 - 74,99 punts
60 - 69,99 punts
55 - 59,99 punts
Menys de 55 punts
— o —Núm. 26153
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 19 de desembre de
2002, per la qual es regula l’aplicació del Reial decret 3482/2000,
de 29 de desembre, de regulació de la indemnització compensatòria
a determinades zones desfavorides a l’àmbit de les Illes Balears.

El Reglament (CE)1257/1999, del Consell, de 17 de maig, sobre ajudes al
desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i Garantia
Agrícola (FEOGA), estableix que les ajudes destinades a les zones desfavorides
i amb limitacions mediambientals específiques tenen com a objectiu, entre
d’altres, assegurar un ús continuat de les terres agràries per contribuir al
manteniment d’una comunitat rural viable, a la vegada que es fomenten sistemes
agraris sostenibles que respectin el medi ambient.
Les zones desfavorides, objecte d’aquesta Ordre, comprenen les zones de
muntanya i les que tenguin dificultats especials on es necessari continuar la
pràctica de l’activitat agrària, sotmeses a algunes condicions, per conservar o
millorar el medi ambient i el paisatge, mantenint el camp i preservant el potencial
turístic de la zona.
En conseqüència, en compliment de la normativa comunitària i el dictamen
del Comitè STAR de data 21 de novembre de 2001, les ajudes establertes en
aquesta Ordre tenen com a finalitat compensar les rendes dels agricultors i
ramaders, l’explotació dels quals s’ubiqui a determinades zones desfavorides.
Aquesta Ordre es dicta amb la finalitat de regular les indemnitzacions als
titulars de les explotacions ubicades en determinades zones desfavorides de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i que complementa les establertes en el
Reial decret 3482/2000, de 29 de desembre i en el Reial Decret 708/2002 de 19
de juliol pel qual es regula la indemnització compensatòria a determinades zones
desfavorides. En la seva elaboració s’han consultat els consells insulars d’Eivissa
i Formentera i de Menorca, així com les organitzacions agràries.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director general de Desenvolupament Rural, dict aquesta
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit territorial
1. Aquesta Ordre té per objecte la regulació de l’aplicació del Reial decret
3482/2000, de 29 de desembre, i en el Reial Decret 708/2002, de 19 de juliol, pel
qual es regula la indemnització compensatòria a determinades zones desfavorides,
durant l’any 2003.
2. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes que regula aquesta Ordre
serà el comprès pels municipis que es relacionen en l’annex II, i d’acord amb els
requisits d’aquesta Ordre.
Article 2
Definicions
Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per:
1. Explotació Agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment
per part del seu titular dins l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb
finalitat de mercat, i que constitueix, per si mateixa una unitat tecnicoeconòmica.
2. Titular de l’explotació: la persona física o jurídica que dugui a terme
l’activitat agrària organitzant els béns i drets integrants de l’explotació amb
criteris empresarials i assolint els riscs i la responsabilitat civil, social i fiscal que
es puguin derivar de la gestió de l’explotació.

