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Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict
la següent

conseller d’Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 1993, per a la regulació de
la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura sobre praderies de fanerògames marines
en aigües de l’arxipèlag Balear, protegeixen les praderies de fanerògames marines i obliguen les autoritats competents a vetllar per la seva conservació.
Les reserves marines creades per la Conselleria d’Agricultura i Pesca des
de l’any 1999 han demostrat ser una eina important per recuperar les poblacions
de peixos comercials així com per conservar els seus hàbitats naturals, fet pel
qual resulta d’interès per part de la Direcció General de Pesca completar una
xarxa de reserves marines al litoral de les Illes Balears. En el mateix sentit, des
de diversos àmbits de la societat mallorquina (entitats científiques, sectors turístic i pesquer, associacions culturals i conservacionistes, etc.), i especialment des
de l’Ajuntament de Calvià, s’ha demanat durant els darrers anys la declaració de
reserves marines a la costa del Ponent de Mallorca, ara per ara desproveïda
d’una normativa al respecte.
L’àrea marina dels voltants de les illes Malgrats (Calvià, Mallorca) i les
aigües de la costa veïna tenen un alt valor ecològic i pesquer, podent-se trobar
dins una àrea relativament reduïda una alta diversitat d’hàbitats i comunitats, tal
com posà de manifest l’estudi realitzat per la Societat d’Història Natural de les
Balears l’any 1994. Hi són representades les praderies de la fanerògama marina
Posidonia oceanica, que actuen com a àrees d’elevada producció biològica i d’alevinatge d’espècies d’interès pesquer. També s’hi poden trobar fons rocosos
infralitorals i circalitorals, que són l’hàbitat natural dels reproductors d’espècies
sedentàries de peixos de gran talla, i fons sedimentaris. En conjunt, tot això fa
que l’àrea sigui mereixedora d’un alt grau de protecció.
Atès que la zona és explotada de forma tradicional i sostenible per les
embarcacions professionals d’arts menors i per les embarcacions recreatives
dels ports del Ponent de Mallorca, que també és objecte d’una important activitat de busseig recreatiu, i que totes aquestes activitats tenen una relació directa
amb els recursos pesquers, es fa necessari regular-les-hi per tal d’assegurar el
seu manteniment d’una forma compatible amb la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius.
Per això, en ús de les facultats que tenc conferides, vist l’informe del
Servei de Recursos Marins, oïts els organismes i entitats pesqueres afectades, i
a proposta de la Direcció General de Pesca, dict la següent

ORDRE

ORDRE

ment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa de Palma, per tal que
puguin comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant aquesta
Sala en el termini de nou dies des de la publicació d’aquesta resolució.
2.Comunicar a les persones interessades que si es persones fora d’aquest
termini se les considerarà com a part, sense que per això s’hagin de retrotreure
ni interrompre el curs dels procediments, i que si no s’hi personen oportunament, continuaran els procediments en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.
Marratxí, 16 de juny de 2004
El director general d’Emergències
Joan Pol Pujol
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 11442
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 10 de juny de
2004, per la qual s’autoritza la implantació d’ensenyances en
centres públics d’educació secundària.
L'estudi del mapa escolar dels ensenyaments de règim general fa necessari l'ampliació d'alguns d'aquests ensenyaments a determinades zones i en determinats centres.
Així, doncs, s’han d’efectuar implantacions de les modalitats de batxillerat, segons l’estructura que s’estableix en el Decret 111/2002, de 2 d’agost.

Primer. Els centres públics que figuren a l’annex I d’aquesta Ordre procediran, en el curs 2004-05, a la introducció del batxillerat en les modalitats que
s’hi especifiquen.
Segon. Els efectes acadèmics i administratius de les implantacions esmentades als centres públics que figuren a l’annex, seran des de l’inici del curs
2004-05.
Tercer. La Conselleria d’Educació i Cultura adoptarà les mesures oportunes per a la implantació de les ensenyances que es disposen en aquesta Ordre.
Quart. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al
BOIB
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 10 de juny de 2004
ANNEX I
IES Sant Agustí, 07008867,
de Sant Josep de sa Talaia

Ciències de la natura i la salut
Humanitats i ciències socials
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 11473
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 15 de juny de
2004, per la qual s’estableix la reserva marina de les illes
Malgrats i es regulen les activitats a desenvolupar-hi.
El Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la
CAIB, en l’article 3, faculta la Conselleria d’Agricultura i Pesca per declarar
zones protegides i desenvolupar totes les accions que afavoreixin la protecció i
la regeneració dels recursos marins vius. D’altra banda, en la Disposició addicional, faculta la consellera d’Agricultura i Pesca per dictar totes les ordres
necessàries per al seu desenvolupament.
El Reglament (CE) 1626/94 del Consell, de 27 de juny, pel qual s’estableixen determinades mesures tècniques de conservació dels recursos pesquers
en el Mediterrani, la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i l’Ordre del

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Per la present Ordre es crea una Reserva Marina als voltants de les illes
Malgrats i a la costa veïna, definida pels següents límits:
- Límit occidental: línia entre els punts geogràfics 39º 30,39’ N / 2º 27,45’
E i 39º 29,88’ N / 2º 26,71’ E.
- Límit sud: línia entre els punts geogràfics 39º 29,88’ N / 2º 26,71’ E i 39º
29,64’ N / 2º 26,96’ E.
- Límit oriental: línia entre el punt geogràfic 39º 29,64’ N / 2º 26,96’ E i
el cap Negret (39º 29,99’ N / 2º 27,62’ E).
Aquesta zona s’haurà d’abalisar i senyalitzar de conformitat amb la normativa vigent.
Article 2
Règim jurídic dins la reserva marina
Dins l’àrea de reserva marina queda prohibida tota classe de pesca marítima i d’extracció de flora i fauna marines, amb les excepcions següents:
1.- L’exercici de la pesca marítima professional de la modalitat d’arts
menors, amb els arts, ormeigs i limitacions següents:
a) Arts de parada (moruna o solta) al punt conegut com a Racó de
s’Almadrava.
b) Curricà de fons i de superfície entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
c) Potera per a cefalòpodes entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
Així mateix, per a l’exercici de la pesca professional dins la reserva marina serà necessària una llicència especial que lliurarà o renovarà anualment la
Direcció General de Pesca, una vegada escoltades les confraries de pescadors
afectades.
2.- L’exercici de la pesca marítima recreativa des d’embarcació, amb els
següents ormeigs i condicions:
a) Potera per a cefalòpodes entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
b) Curricà de fons i de superfície entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
c) Volantí des d’embarcació entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril.
3.- L’exercici de la pesca marítima recreativa des de terra amb canya, de
suret o de llançat, amb un màxim de 3 hams i una canya per pescador.
4.- La presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques, que necessitarà de l’autorització expressa de la Direcció General de Pesca.
Queda prohibida qualsevol altra modalitat de pesca o ormeig, la celebració de competicions i la pesca des dels illots des Conills i des Malgrat.
Resta totalment prohibida la captura i retenció a bord de les espècies
incloses a l’annex I d’aquesta Ordre. En cas de captura accidental d’algun exemplar, haurà de ser retornat a la mar immediatament, tant si és viu com si és mort.
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Article 3
Regulació de la pràctica del busseig
1.- El busseig amb escafandre autònom dins la reserva marina requerirà
d’un permís individual o col·lectiu (per als clubs d’immersió) que lliurarà la
Direcció General de Pesca. Així, es consideraran dues modalitats de busseig,
amb diferent regulació:
a) Busseig recreatiu col·lectiu, realitzat a través de centres de busseig
turístic o dels clubs d’immersió.
Aquesta modalitat requerirà d’un permís de la Direcció General de Pesca
que serà concedit amb validesa d’un any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre. Dins la reserva marina es podran fer immersions lliures a la costa de l’illa de Mallorca, mentre que les que es realitzin als illots s’hauran de fer d’acord
amb les condicions i els punts d’immersió que figuren als annexes II i III d’aquesta Ordre.
b) Busseig recreatiu de tipus individual, realitzat al marge dels centres
turístics de busseig o dels clubs d’immersió i sense ànim de lucre.
Aquests bussejadors hauran de sol·licitar un permís a la Direcció General
de Pesca, que serà de caràcter nominal i tendrà una validesa de 7 dies naturals
des de la seva concessió. Aquest permís serà renovable a criteri de la Direcció
General de Pesca. El busseig individual serà lliure a tota la reserva marina,
havent de mantenir els bussejadors una distància de seguretat amb els punts
establerts per al busseig col·lectiu. Resta prohibida, per al busseig individual, la
realització d’immersions nocturnes en tota l’àrea de la reserva marina.

Condicions reguladores del busseig recreatiu col·lectiu amb escafandre
autònom a la reserva marina de les illes Malgrats
1.- Les immersions als illots (illa des Conills i illa des Malgrat) només es
podran realitzar a 5 punts concrets, representats al mapa adjunt a l’annex III:
Punt 1: Racó de s’Almadrava.
Punt 2: a la costa sud-est de l’illa des Malgrat.
Punt 3: a la costa sud-oest de l’illa des Malgrat.
Punt 4: a la costa de ponent de l’illa des Malgrat.
Punt 5: al sud del Caló de l’Olla.
Aquests punts hauran de ser abalisats convenientment amb tècniques de
mínim impacte sobre les comunitats bentòniques.
2.- Cadascun d’aquest punts podrà ser visitat dues vegades al dia i per un
màxim de 12 submarinistes per visita. El nombre màxim d’immersions diàries
realitzades a la zona dels illots no podrà superar en cap cas les 120 persones. Els
vigilants de la reserva seran els encarregats d’evitar la sobrefreqüentació d’aquests punts, de distribuir les visites i d’aixecar les sancions pertinents en cas
d’incompliment de la normativa.

2.- Les immersions en apnea seran lliures per a tota la reserva marina.
3.- En tots els casos restarà prohibit als bussejadors d’escafandre o apnea
portar, tant en la immersió com a les seves embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (a
excepció del ganivet tradicional de seguretat). Així mateix, resten prohibides les
immersions a l’interior de coves submarines i la manipulació o alimentació de
les espècies.

3.- La Direcció General de Pesca podrà modificar el règim de visites en
funció dels estudis de seguiment de la reserva marina, així com denegar els permisos als clubs o centres de busseig amb antecedents d’incompliment de la normativa vigent.

Article 4
Mesures de control i de regulació
La Direcció General de Pesca en funció dels resultats del seguiment científic de la zona podrà establir anualment períodes de veda per a la pesca artesanal i recreativa, així com limitacions per al busseig i altres activitats per tal de
preservar els recursos marins i pesquers.

Límits geogràfics de la reserva marina de les illes Malgrats i situació dels
punts d’immersió permesos

Article 5
Règim sancionador
Les infraccions a aquesta norma se sancionaran d’acord amb el que es preveu al Decret 91/1997, de 4 de juliol, i a la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca
marítima de l’Estat, i a la resta de normes concordants.
Disposició addicional
Es faculta la Direcció General de Pesca per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta Ordre.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de juny de 2004
La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner i Tugores
ANNEX I
Llistat d’espècies de peixos i invertebrats la captura de les quals es prohibeix a la reserva marina de les illes Malgrats
Peixos
Escats
Gatvaire
Ferrassa
Romaguera
Tremolor ocelat
Mussoles
Cavallets de mar
Agulletes
Reig
Corbina

Squatina spp.
Scyliorhinus stellaris
Dasyatis pastinaca
Dasyatis centroura
Torpedo torpedo
Mustelus spp.
Hippocampus spp.
Nerophis spp., Syngnathus spp.
Umbrina cirrosa
Argyrosomus regius

Crustacis
Cranca
Cigala

Maja squinado
Scyllarides latus

Mol·luscs
Corn
Ballaruga cònica
Pedra de Santa Llúcia
Pop trobiguera

Charonia rubicunda
Conus mediterraneus
Astraea rugosa
Octopus macropus
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Num. 11470
Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 15 de juny de
2004, per la qual s'aprova la convocatòria d'eleccions per a la
renovació dels membres del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Pla i Llevant
Abans que finalitzi el mandat dels vocals dels consells reguladors, i tal
com indica l’art. 3 del Decret 139/2002, la consellera d’Agricultura ha de convocar eleccions per a la renovació dels membres del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Pla i Llevant.
Així, per estar pròxim el final del mandat dels membres de l'actual
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, de conformitat
amb l'establert en l'article 35.5 del Decret 134/2000, de 22 de setembre, pel qual
s'aprova el Reglament del Consell Regulador, és procedent renovar els seus
càrrecs, per la qual cosa és necessari convocar eleccions, d'acord amb els criteris generals prevists en el Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors
de les denominacions de qualitat agroalimentària.
Per tot l'anterior, en virtut de les facultats que tenc atribuïdes en matèria
d'agricultura, i a proposta de la Direcció General d'Agricultura, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S'aprova la convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres del
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, en els termes establerts en els annexos 1 a 6 d’aquesta Resolució.
Segon
S'ordena que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta
Resolució, així com els seus annexos.
Palma, 15 de juny de 2004
La consellera d'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
ANNEX 1: Convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres del
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant.
1. Convocatòria d’eleccions
De conformitat amb l'article 3 del Decret 139/2002, de 22 de novembre,
pel qual es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària, es convoquen
eleccions per a la renovació dels membres del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Pla i Llevant .
2. Calendari del procés electoral
S'aprova el calendari, referit a dies naturals que ha de regir el procés electoral i que figura en l'annex 2.
En el cas que algun dels dies fixats en el calendari electoral, coincideixi
en diumenge o festiu s'habilitarà, a aquest efecte, el dia hàbil següent.
3. Terminis
D'acord amb el previst a la disposició addicional segona del Decret
139/2002, i amb l'objectiu de poder donar compliment als terminis de presentació d'escrits i recursos establerts al calendari electoral, tots ells finalitzaran a les
14 hores i l'únic lloc on es presentarà la documentació serà el Registre de la seu
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca situada al carrer dels Foners, 10 de
Palma.
4. Junta Electoral
La Junta Electoral de la Denominació d'Origen Pla i Llevant (JED), tindrà la seu a les dependències de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del carrer
dels Foners núm. 10 de Palma i estarà composta per:
-Un president designat per la consellera d'Agricultura i Pesca.
-Un representant de cada una de les organitzacions professionals agràries,
de les unions de cooperatives agràries i d'associacions empresarials, amb
implantació a Mallorca. Seran nomenats per la consellera d'Agricultura i Pesca
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d'entre els proposats per aquestes.
-Dos funcionaris designats per la consellera d'Agricultura i Pesca. Un
d'ells actuarà com a secretari.
-Un representant designat pel Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Pla i Llevant.
El president i cada vocal ha de disposar d'un suplent designat de la mateixa forma que el titular.
Per proposar representants, les organitzacions professionals agràries, les
d'unions de cooperatives agràries i les associacions empresarials, han d'acreditar la seva inscripció en els registres corresponents, i la seva proposta ha de ser
subscrita per qui ostenti la representació d'acord amb els seus estatuts.
En el cas que una organització estigui integrada en una altra d'ordre superior, no podrà presentar candidat si la de major en presenta.
Les propostes es presentaran davant la consellera d'Agricultura i Pesca en
el termini assenyalat en el calendari electoral (annex 2)
5. Censos electorals
D'acord amb la normativa del Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Pla i Llevant , els censos electorals seran els següents:
Sector vitícola:
Cens A: Constituït pels viticultors inscrits en el Registre de vinyes del
Consell Regulador.
Sector vinícola:
Cens B: Constituït pels vinicultors inscrits en el Registre de cellers del
Consell Regulador.
Aquests censos degudament actualitzats seran presentats, en els terminis
prevists en el calendari electoral (annex 2), pel Consell Regulador davant de la
Junta Electoral, que ha d'ordenar la seva exposició a la seu de la JED i a la seu
del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant .
6. Candidats
Pot ser candidat a vocal del Consell Regulador qualsevol titular que estigui en els censos definitius.
La sol·licitud d'inclusió com a candidat a vocal del Consell Regulador,
serà la que figura en l'annex 3 i s'ha d'acompanyar amb la documentació preceptiva prevista en l'article 16 del Decret 139/2002, que regula els processos
electorals dels consells reguladors.
El nombre de vocals a elegir de cada un dels cens serà el següent:
Sector vitícola:
Cens A: 4 vocals
Sector vinícola:
Cens B: 4 vocals
7. Mesa Electoral
Es constituirà una única Mesa Electoral ubicada a la seu del Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant i estarà composta per un
president i dos vocals, designats per la consellera d'Agricultura i Pesca en el termini previst en el calendari electoral (annex 2)
8. Sobres i paperetes
El format i les característiques de les paperetes i dels sobres s'ha d'ajustar
al model de l'annex 4.
9. Jornada de votació
La jornada de votació s'iniciarà a les 9 hores del dia 11 de novembre de
2004 amb la constitució de la Mesa Electoral inclosos els interventors, si n'hi
haguessin, després de la qual cosa s'estendrà l'acta de constitució de la Mesa
segons el model que figura en l'annex 5, i posteriorment s'iniciarà la votació.
El president després de comprovar l'existència de tots els mitjans necessaris per al desenvolupament normal de la jornada de votació, ordenarà l'inici
d'aquesta que durarà fins a les 13 hores. El desenvolupament de la jornada de
votació s'adequarà en el Decret 139/2002, pel qual es regula el procés electoral
per a la renovació dels membres dels consells reguladors de les denominacions
de qualitat agroalimentària

