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i el funcionament del centre prevists en finalitzar el projecte de direcció.
c) Descripció de les grans línies d’actuació previstes per assolir els objectius fixats a l’apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. En particular,
s’especificarà l’estratègia per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en l’aplicació del projecte de direcció.
d) Exposició del procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de
direcció i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de control i gestió.

—o—
Num. 5918
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15 de març
de 2007, per la qual es crea la comissió encarregada de l’avaluació de la tasca directiva dels directors que optin per continuar
en l’exercici del seu càrrec
L’Ordre, de 19 d’abril de 2004, per la qual s’aproven les bases per a la
selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents
públics, a article 13.2 preveu que els directors podran optar per continuar en l’exercici del seu càrrec fins completar un total de 3 períodes consecutius, prèvia
avaluació positiva de la tasca desenvolupada al final de cada període.
L’article 13.4 de la mateixa Ordre preveu la creació d’una comissió per
l’avaluació de la tasca directiva, en la qual ha d’estar integrada la inspecció educativa.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Crear una única comissió avaluadora per a tot l’àmbit educatiu de les
Illes Balears per poder avaluar els directors nomenats l’any 2004.
2. La comissió d’avaluació de la tasca directiva per als directors que optin
per continuar en l’exercici del seu càrrec estarà integrada per:
a) Un representant de la Direcció General d’Administració i Inspecció
Educativa nomenat pel director general, que la presidirà.
b) Un representant de la Direcció General de Personal Docent, nomenat
pel director general.
c) Un representant de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius, nomenat pel director general, que actuarà com a secretari.
3. L’informe d’avaluació ha de ser motivat i es pot recórrer mitjançant
recurs d’alçada davant el director general de Planificació i Centres Educatius,
que esgota la via administrativa.
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, o recurs potestatiu de reposició de conformitat amb el previst a l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
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ToMV; bronzejat de la tomatiguera, TSWV; caragolat groc de la fulla de la
tomatiguera, TYLCV; mosaic del cogombre, CMV; esgrogueïment de les venes
del cogombre, CVYV, etc.) es transmeten a través d’insectes vectors (mosques
blanques, trips i pugons, principalment), i el control d’aquests insectes és la
millor manera de reduir la incidència dels virus en els cultius sensibles.
Atès que en l’Ordre de 16 de setembre de 2005 per la qual es declara l’existència a les Illes Balears d’una plaga de determinats insectes vectors de virus
en cultius hortícoles i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per
combatre-la, no s’hi va declarar l’existència de plaga del pugó (Aphis gossypii,
Aphis citricola i Myzus persicae) com a insecte vector de virus de cultius d’hortícoles, és necessari modificar aquesta Ordre per incloure-hi la plaga esmentada.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Agricultura, dict la
següent
ORDRE
Article únic
Es modifica l’article 1 de l’Ordre de 16 de setembre de 2005 per la qual
es declara l’existència a les Illes Balears d’una plaga de determinats insectes
vectors de virus en cultius hortícoles i s’estableixen les mesures fitosanitàries
obligatòries per combatre-la, que queda redactat de la manera següent:
‘Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té com a objecte declarar l’existència de les plagues de la
mosca blanca dels llegums (Bemisia tabaci), de la mosca blanca dels hivernacles (Trialeurodes vaporiarum), del trip de Califòrnia (Frankliniella occidentalis) i del pugó (Aphis gossypii, Aphis citricola i Myzus persicae), insectes vectors de virus en cultius hortícoles, a tot el territori de les Illes Balears, i adoptar
mesures fitosanitàries adequades per reduir-ne la població i els efectes i per evitar-ne la propagació.’
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de març de 2007
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
Num. 5655
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de març de
2007, per la qual es complementen l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 26 de maig de 1992, per la qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària de les diverses espècies
ramaderes a les Illes Balears, i l’Ordre de 3 de juliol de 2001 que
la va modificar

Palma, 15 de març de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 5654
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de març de
2007, per la qual es modifica l’Ordre 16 de setembre de 2005 per
la qual es declara l’existència a les Illes Balears d’una plaga de
determinats insectes vectors de virus en cultius hortícoles i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per combatre-la
En el BOIB núm. 142, de 24 de setembre de 2005, es va publicar l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de setembre per la qual es declara
l’existència a les Illes Balears d’una plaga de determinats insectes vectors de
virus en cultius hortícoles i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries
per combatre-la.
Tots els estudis elaborats en els darrers anys han demostrat que una part
molt important de virosis (virus Y de la patata, PVY; mosaic de la tomatiguera,

L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 26 de maig de 1992 estableix els requisits que han de complir les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) de les Illes Balears, i determina la possibilitat que, dins les disponibilitats pressupostàries per a cada exercici, obtinguin una subvenció anyal sobre
el cost del pressupost del programa sanitari aprovat, incloent-hi els honoraris
professionals dels veterinaris responsables.
El Reial decret 428/2003, d’11 d’abril, pel qual s’estableix la normativa
bàsica de les subvencions destinades al foment de les agrupacions de defensa
sanitària ramadera, fixa els continguts mínims dels programes sanitaris per a
cada espècie animal.
El sector ramader de les Illes Balears ha anat evolucionant, amb la introducció de noves espècies d’animals de producció, amb la millora de les condicions sanitàries de la cabanya ramadera de les Illes ¾obtinguda pels programes
d’eradicació de malalties¾ i amb l’aplicació de les campanyes de sanejament
¾que han aconseguit resultats positius. Al mateix temps, les ADS, amb el
foment i l’execució dels programes sanitaris desenvolupats a les explotacions
ramaderes integrades, han aconseguit importants millores sanitàries d’aquesta
cabanya.
A més, s’han de tenir en compte l’especial importància i les exigències
que representen per al sector ramader els diversos reglaments comunitaris reguladors del règim d’higiene dels productes alimentaris i de control oficial, que
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estableixen la transmissió d’informació sobre la cadena alimentària.
El control de la traçabilitat, de la identificació animal i dels tractaments
medicamentosos que s’apliquen als animals productors d’aliments, planteja
unes exigències concretes per assolir la traçabilitat de la carn i de la llet, i per
impedir l’existència de residus a les carns fresques i als productes d’origen animal destinats al consum humà.
Per tot això, fent ús de les atribucions que se m’han conferit, dict la
següent
ORDRE
Article 1
Programa sanitari de les ADS
1. Les ADS han de complir, per a cada espècie animal, el programa sanitari el contingut mínim del qual consta en l’annex d’aquesta Ordre, que ha d’aprovar el director general d’Agricultura en el termini de dos mesos des que s’hi
hagi presentat, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 26 de
maig de 1992. El termini de presentació del programa sanitari, que reflectirà les
actuacions que s’han de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre, cada
any acaba el dia 31 de gener.
2. Les ADS han de formalitzar una aplicació informàtica que els facilitarà la Direcció General d’Agricultura, i que també serà facilitada als consells
insulars. En aquesta aplicació, com a mínim, s’han de fer constar per a cada
explotació:
¾ Les dades del programa sanitari dut a terme.
¾ Les visites del veterinari de l’ADS, amb les comprovacions efectuades
i les actuacions dutes a terme.
¾ L’aplicació de tractaments del programa sanitari aprovat, i els animals
als quals s’aplica.
¾ El cens de l’explotació en el moment de l’actuació.
3. L’ADS ha de lliurar una còpia de l’aplicació informàtica ¾mitjançant
CD, DVD o correu electrònic¾, juntament amb els formularis de les actuacions
realitzades ¾que s’assenyalen en el punt 3 de l’article 2¾ al Servei de
Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura en els terminis i amb el contingut següents:
a) Com a màxim el dia 31 de maig, s’ha de lliurar una còpia que ha de
contenir les dades del programa sanitari realitzat dins el primer quadrimestre.
b) Com a màxim el dia 30 de setembre, s’ha de lliurar una còpia que ha
de contenir les dades del programa sanitari realitzat dins el segon quadrimestre.
c) Com a màxim el dia 31 de gener, s’ha de lliurar una còpia que ha de
contenir les dades del programa sanitari realitzat dins el tercer quadrimestre de
l’any anterior.
No obstant això, la Direcció General d’Agricultura o els consells insulars
corresponents, per motius sanitaris o de benestar animal, poden demanar les
dades quan ho considerin necessari.
Article 2
Veterinaris de les ADS
Els veterinaris de les ADS han de complir les obligacions següents:
1. Han de col·laborar en els controls sanitaris relatius al moviment pecuari o en qualsevol altra actuació per a la qual els requereixin els serveis veterinaris oficials.
2. Han d’executar els programes ¾nacionals o de les Illes Balears¾ d’eradicació, seguiment, control i lluita amb relació a malalties dels animals, o hi
han de col·laborar, com també ho han de fer en el desenvolupament de l’aplicació de la normativa relativa al benestar animal en la producció i el transport d’animals.
3. Han de fer un mínim de dues visites anuals a cada explotació integrada, llevat dels veterinaris de les ADS de bestiar porcí, que n’han de fer un mínim
de tres. En cada visita han de dur a terme, com a mínim, les tasques següents:
a) Han de controlar la identificació animal del bestiar, d’acord amb la normativa vigent.
b) Han de supervisar el llibre de registre d’explotació.
c) Han de controlar, en el que els correspongui, les obligacions fixades per
la normativa en matèria de tractament amb medicaments veterinaris dels animals de les explotacions.
d) Han d’anotar el cens d’animals de l’explotació, segons les categories
d’animals que fixa el Registre d’Explotacions Ramaderes i, quan escaigui, han
d’anotar els tractaments aplicats.
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e) Han de col·laborar amb els serveis veterinaris oficials en la xarxa de
vigilància epidemiològica.
En aquestes visites el veterinari de l’ADS ha de deixar constància de la
revisió dels llibres de registre d’explotació en aquests mateixos llibres, mitjançant una diligència en què s’ha d’assenyalar la idoneïtat o no-idoneïtat de les
anotacions que hi consten.
A més, en les visites el veterinari ha d’emplenar un formulari, en què han
de constar les dades següents:
¾ El cens de l’espècie i el nombre d’animals existents per categoria.
¾ El nombre i la categoria d’animals als quals s’ha aplicat un tractament,
amb l’especificació del tipus de tractament i dels productes aplicats.
¾ Les comprovacions que s’han fet (llibre de medicaments, llibre d’explotació, supervisió de la identificació).
Del formulari, que han de signar la persona titular o representant de l’explotació i el veterinari, se n’han d’emplenar quatre exemplars: l’original ha de
romandre a l’explotació; una còpia ha de ser per al veterinari; una altra, per a
l’ADS, i una altra s’ha de lliurar a la Direcció General d’Agricultura.
La Direcció General d’Agricultura ha de lliurar a les ADS els formularis
esmentats i els ha de facilitar el text que ha de constar com a diligència en els
llibres d’explotació.
Article 3
ADS de bestiar oví i caprí
1. En les ADS de l’espècie ovina, el programa sanitari s’ha d’aplicar
també al cens de bestiar caprí existent a les explotacions integrades, que s’ha de
comptabilizar com a cens de l’ADS.
2. En les ADS de bestiar oví es poden incloure, com a explotacions associades, també les de caprí d’aptitud lletera.
3. Únicament aquelles explotacions en què el bestiar caprí sigui d’aptitud
lletera, amb gestió independent i sala de munyir, poden optar a integrar-se en les
ADS de caprí d’aquesta aptitud.
De la mateixa manera, les explotacions de l’espècie ovina constituïdes per
races d’aptitud lletera, destinades bàsicament a la producció de llet, es poden
incloure en ADS de bestiar caprí lleter.
Article 4
Mesures de suport a les ADS
Es poden convocar línies d’ajuda per a les ADS dins el marc normatiu del
Reial decret 428/2003, d’11 d’abril, pel qual s’estableix la normativa bàsica de
les subvencions destinades al foment de les agrupacions de defensa sanitària
ramadera, i dins el marc normatiu d’aquesta Ordre.
Disposició transitòria
1. Per a l’any 2007 el primer termini de lliurament al Servei de Ramaderia
de la còpia de l’aplicació informàtica i dels formularis que s’esmenten en el punt
3 de l’article 1 es prorroga fins al 15 de juny.
2. Si l’aplicació no està plenament operativa el dia 15 de maig, el lliurament de la còpia corresponent a les dades del primer quadrimestre de 2007 pot
ser substituït per la presentació d’una memòria en la qual constin totes les actuacions realitzades en aquest període.
3. Durant el primer quadrimestre de l’any 2007, per a les actuacions fetes
abans que els formularis hagin estat lliurats per la Direcció General
d’Agricultura, els formularis esmentats en el punt 3 de l’article 2 poden ser
substituïts per la presentació d’un informe de resum de les actuacions dutes a
terme a cada explotació signat pel veterinari i el ramader.
4. Per a enguany s’amplia fins al 30 d’abril el termini de presentació del
programa sanitari que s’ha de desenvolupar.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de març de 2007
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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ANNEX
Contingut mínim del programa sanitari segons l’espècie animal
1. Ovina i caprina
A. Determinació del control i de la participació activa en el desenvolupament dels programes nacionals o autonòmics d’eradicació i vigilància de la brucel·losi en el bestiar oví, i de la brucel·losi i la tuberculosi en el caprí, sota la
direcció de l’administració competent; i també en els programes nacionals o
autonòmics d’eradicació i vigilància de malalties d’aquesta espècie que s’aprovin.
B. Determinació del control i de la participació activa en el desenvolupament dels programes nacionals o autonòmics de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals.
C. Programa de lluita contra paràsits externs i interns, si n’és el cas, amb
anàlisis coprològiques periòdiques.
D. Programa de vacunació d’enterotoxèmies.
2. Bovina
A. Determinació del control i de la participació activa en el desenvolupament dels programes nacionals o autonòmics d’eradicació i vigilància de malalties i, particularment, de la tuberculosi, la brucel·losi, la leucosi i la peripneumònia, sota la direcció de l’administració competent; i també en els programes
nacionals o autonòmics d’eradicació i vigilància de malalties d’aquesta espècie
que s’aprovin.
B. Determinació del control i de la participació activa en els programes
nacionals o autonòmics de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals.
C. Programa de control i lluita contra la rinotraqueïtis infecciosa bovina
(IBR); a les explotacions on sigui necessari fer la vacunació de la reposició s’ha
d’aplicar vacuna marcada.
D. Programa de control i lluita contra la diarrea vírica bovina (BVD).
E. Programa de lluita contra la mamitis subclínica.
F. Control de paràsits i prevenció de processos vírics i bacterians, quan en
sigui el cas.
3. Porcina
A. Determinació del control i de la participació activa en el desenvolupament dels programes nacionals o autonòmics d’eradicació, seguiment, control i
lluita (segons correspongui) amb relació a les malalties del bestiar porcí
següents: malaltia d’Aujeszky, malaltia vesicular, pesta porcina clàssica i pesta
porcina africana, sota la direcció de l’administració competent; i també en els
programes nacionals o autonòmics d’eradicació i vigilància de malalties d’aquesta espècie que s’aprovin.
B. Programa de la síndrome reproductora i respiratòria porcina (PRRS) i
programa de la influença porcina, en explotacions amb problemes de reproducció.
C. Programa de vacunació d’enterotoxèmies.
D. Programa de vacunació contra la parvovirosi o el mal roig.
E. Desparasitació interna i/o externa, quan en sigui el cas.
4. Ratites
A. Plans de seguiment, control i lluita (segons correspongui), en el seu
àmbit territorial d’actuació, inclosos en la normativa per la qual s’estableix i es
regula el pla sanitari avícola.
B. Programa de vigilància i control de la malaltia de Crimea-Congo.
C. Programa de control de la influença aviària.
D. Programa de control de la salmonel·losi, la malaltia de Newcastle i la
micoplasmosi.
E. Control de paràsits interns i externs.
5. Altres espècies
Si es creen ADS de noves espècies ramaderes, els requisits dels programes
sanitaris específics s’han d’establir mitjançant una ordre dictada amb un informe tècnic previ.

—o—
Num. 5975
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de març de
2007, d’aplicació del Decret 9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en els
sectors agrari i pesquer de les Illes Balears
Amb l’objectiu de millorar el finançament i l’aplicació de mesures adequades destinades als sectors agrari i pesquer, es va aprovar el Decret 9/2006,
de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears. Aquest Decret autoritzava la Conselleria d’Agricultura i Pesca a encomanar a les empreses públiques
SEMILLA i IBABSA la realització d’inversions i actuacions així com també la
gestió i/o el pagament de línies d’ajudes convocades pel FOGAIBA.
El Decret 9/2006 permet que les inversions, actuacions i ajudes siguin
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finançades a càrrec dels pressuposts de SEMILLA i IBABSA i que, en aquest
cas, el Govern de les Illes Balears aporti a les empreses esmentades, prèvia tramitació del corresponent expedient plurianual, els costs totals que impliqui
aquest finançament.
El finançament previst en el Decret 9/2006 ja estava previst, amb diferents
matisos, pel Decret 22/2004, de 19 de març, d’inversions i activitats en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears i el Decret 163/2003, de 12 de setembre, d’actuacions urgents en els sectors agrícola i ramader de les Illes Balears,
així com a anteriors decrets i ordres específics d’ajudes al sector primari creats
tant per a pal·liar els danys produïts per diferents fenòmens meteorològics com
per adequar el sector a les exigències mediambientals i de benestar animal imposades per la Unió Europea.
L’aplicació d’aquesta normativa va produir efectes molt beneficiosos per
al sector però que, al no haver contemplat expressament les particularitats del
sistema de finançament d’aquestes actuacions, està creant en la pràctica situacions que dificulten una eficient gestió i finançament de l’ajuda. Per això, resulta convenient subsanar aquesta situació tant en l’exercici anterior com en l’actual i en els futurs.
Per tot això, a proposta del secretari general, dict la següent
ORDRE
Article únic
1. Els procediments de concessió de subvencions convocades per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca o el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA), que contemplen actuacions que dugui a terme
l’empresa pública SEMILLA de conformitat amb els Decrets 9/2006, de 10 de
febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en
els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears, i 163/2003, de 12 de setembre,
d’actuacions urgents en els sectors agrícola i ramader de les Illes Balears, hauran d’acabar mitjançant resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca.
2. En conseqüència, les actuacions passades i futures, realitzades pel
FOGAIBA, en relació amb les ajudes finançades a càrrec dels pressuposts de
SEMILLA, han d’entendres realitzades per compte de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, no assumint, per tant, el FOGAIBA, cap obligació de
pagaments front a terceres persones.
3. No obstant això esmentat en els paràgrafs anteriors, les resolucions
que hagin estat dictades per òrgans del FOGAIBA seran plenament vàlides i
s’entendran dictades per la consellera d’Agricultura i Pesca.
Disposició final
La present Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a les actuacions realitzades en aquesta matèria des de l’1 de gener de 2006.
Palma, 21 de març de 2007
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
Num. 5817
Resolució del director general d’Agricultura de 15 de març de
2007 per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de
drets de nova plantació procedents de la Reserva Regional de
Drets de Plantació de Vinya de les Illes Balears
El Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, establia per a Espanya
una quota de 17.335 hectàrees de noves plantacions de vinya. De conformitat
amb la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural, que va
tenir lloc el 25 d’octubre de 1999, va correspondre a la comunitat autònoma de
les Illes Balears un total de 70 hectàrees.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament esmentat, aquests
drets de nova plantació es varen concedir abans del 31 de juliol de 2003, i se’n
regulà l’adjudicació mitjançant l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 22
d’abril de 2002. Aquestes noves plantacions es varen adjudicar a superfícies
destinades a produir vins de qualitat produïts en una regió determinada
(VQPRD) o vins de taula amb indicació geogràfica, ja que, com a conseqüència
de la seva qualitat, la producció era inferior a la demanda, de tal manera que es
varen adjudicar a les denominacions d’origen Binissalem-Mallorca i Pla i
Llevant, i a les indicacions geogràfiques víniques vi de la terra d’Eivissa, vi de
la terra Illa de Menorca i vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord.
A partir de la revisió dels expedients administratius de concessió dels
drets de nova plantació, la Direcció General d’Agricultura va constatar que no
eren utilitzades 13 hectàrees d’aquests drets.
Mitjançant la Resolució del director general d’Agricultura de 30 de març

