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-L’empresa sol·licitant va adjuntar la documentació que estableix la normativa aplicable.
-En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 86, de 9 de juny de
2011, se’n publica la informació pública, sense que s’hi hagin presentat al·legacions.
-Aquesta actuació està inclosa en 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 Energètic de les Illes Balears (PDSE).
-El 18 de novembre de 2011, la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (CMAIB) va acordar informar favorablement sobre aquesta actuació,
sempre que es complissin les condicions de l’acord.
-El nou emplaçament de la instal·lació no té efectes adversos significatius
sobre el medi ambient, amb relació a l’emplaçament previst inicialment, per la
qual cosa hi és aplicable l’Acord de 18 de novembre de 2011 de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears abans esmentat.
Fonaments de dret
1.La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, desplegada pel
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
2.El Decret 99/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula el procediment
administratiu aplicable a la tramitació de les 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 revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
4.La Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental
a les Illes Balears.
5.El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6.La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació.
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APR d’inundació).
b.Els danys que derivin de l’execució de les obres en la zona d’APR d’inundació són a càrrec del beneficiari (art. 78.4 del Pla Hidrològic de les Illes
Balears).
c.Es recomana deixar una cota d’1 metre aproximadament entre la cota 0
(nivell d’acabat) de la subestació i el terreny natural, per a evitar una incidència
directa de les aigües amb les instal·lacions en cas d’una hipotètica inundació.
d.S’han d’aplicar les mesures correctores necessàries per a mantenir la
seguretat de persones i béns en cas d’inundació.
4.La disposició addicional i els apartats 5 i 6 de l’article 26 de la normativa del Decret 96/2005, per tal com l’obra autoritzada es realitzarà en execució
de les determinacions del Pla Director Sectorial, i atès que està recollida amb el
grau de detall suficient per a avaluar-ne les característiques fonamentals, seran
d’aplicació plena, directa i immediata, i a més a més, l’obra autoritzada no s’ha
de sotmetre als actes de control preventiu municipal a què es refereix l’article
84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per tractar-se d’activitats d’interès supramunicipal, i queda exempta de la subjecció al règim de llicències, autoritzacions i informes que estableix 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 queden subjectes al règim impositiu que estableix l’article 29 del Decret 96/2005.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 17 d’abril de 2012

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: nova subestació distribució na Lloreta a 15 kV
2.Aprovar el projecte d’execució i l’annex al projecte d’execució de la
instal·lació esmentada, redactats pel senyor Vicent Bernat, enginyer industrial, i
visats pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb els números B-474996 i B-488535 i les dates 18 de febrer de 2011 i 15 de març de 2012.
3.Obligar el titular a complir les condicions imposades per la CMAIB,
segons l’Acord de 18 de novembre de 2011, que s’enumeren a continuació:
-Els informes parcials prevists en el Pla de Vigilància Ambiental s’han de
trametre a l’òrgan substantiu i aquest els ha de transmetre a l’òrgan ambiental,
amb una periodicitat de dos mesos una vegada començada l’obra.
-En les obres de manteniment previstes de les subestacions, s’ha d’incloure el control d’estanquitat dels interruptors de SF6, per tal d’evitar possibles
emissions de substàncies contaminants a l’atmosfera.
-Per tal de garantir la correcta gestió dels residus generats durant les obres,
s’ha de contractar un gestor de residus autoritzat adequadament per a la gestió
dels diferents residus que es generin durant les obres, especialment els perillosos.
-El promotor ha de contractar un auditor ambiental per tal que es realitzi
el Pla de Vigilància Ambiental, s’executi correctament el projecte i s’apliquin
les mesures ambientals previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental aportat.
-D’acord amb l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics:
a.Els excedents del moviment de terres i del material emprat s’han de traslladar a un abocador autoritzat, i queda prohibit fer apilaments de qualsevol
tipus a les zones d’afecció del DPH (zona de servitud, zona de policia i zona

El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—
Num. 7780
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 20 d’abril de 2012 per la qual es modifica la
Resolució de 21 de juny de 2005 de determinació de la zona de
gran afluència turística del municipi de Campos, a l’efecte d’exclusió de la limitació d’horaris comercials
Fets
1. El 11 d’abril de 2012, l’Ajuntament de Campos va presentar a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació la proposta de determinar que tot el terme municipal de Campos es consideri zona de
gran afluència turística.
2. El 19 d’abril de 2012, el Servei de Comerç va emetre un informe que
assenyala que la proposta de l’Ajuntament de Campos suposa ampliar la zona
de gran afluència turística determinada per al municipi de Campos mitjançant la
Resolució del director general de Comerç de 21 de juny de 2005 (BOIB núm.
100, de 2 de juliol) i també que la proposta inclou una exposició motivada,
adoptada per acord plenari, amb explicació de les raons que la fonamenten, i s’ajusta, per tant, als requisits que estableix l’article 22 de la Llei 11/2001, de 15
de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 21.1.b) de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 28 de juny).
2. L’article 22 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activi-
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tat comercial a les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 28 de juny).
3. La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Vicepresidència (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre).
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assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
2.El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports
ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:
-Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser
beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
-Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la
forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.

Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Determinar, per al període del 15 de març al 30 d’octubre de 2012, que
és zona de gran afluència turística, a l’efecte d’excloure-hi la limitació d’horaris comercials establerta en la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears:
- Tot el terme municipal de Campos.
2. Disposar que la determinació d’aquesta zona de gran afluència turística s’entengui prorrogada anualment, llevat que l’Ajuntament presenti, dins el
termini del mes següent a la data de la finalització del període d’exclusió, una
nova proposta motivada sobre aquest supòsit d’exclusió de l’horari general o
que la Direcció General de Comerç i Empresa, ateses circumstàncies sobrevingudes, consideri la conveniència de modificar o de revocar la resolució de la
determinació d’aquesta zona.
3. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Campos.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.La subvenció es distribueix en les quanties especificades en l’annex 1,
per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 12301
457A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012.
Fonaments de dret
1.L’article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació
en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.
2.L’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de
2003 pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions de la
Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre de 2003).
3.La Resolució del conseller de Turisme i Esports de 21 de desembre de
2011 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011).
4.La proposta de resolució de concessió del Servei d’Administració
Esportiva de la Direcció General d’Esports de 2 d’abril de 2012.

Interposició de recursos
Per tot això, dict la següent
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 20 d’abril de 2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
(BOIB 153/2011)

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 7786
Resolució de concessió de subvencions de 18 d’abril de 2012 a
l’empara de la Resolució núm. 26556 del conseller de Turisme i
Esports de 21 de desembre de 2011 (BOIB núm. 194, de 29 de
desembre de 2011) per la qual es convoquen ajuts als esportistes
i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius
Fets
1.Les persones i les entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució
han presentat a la Conselleria de Turisme i Esports una sol·licitud de subvenció
per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per

Resolució
1.Aprovar la concessió d’una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions
oficials dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris que figuren en l’annex 1 per l’import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l’obligació, i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la
partida pressupostària 12301 457A01 48048 00 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.
2.Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Turisme i
Esports en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat,
d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
amb 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l’endemà d’haver-se publicat
aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 18 d’abril de 2012
El secretari general
Joaquín Legaza Cotayna
Resolució del Conseller de Turisme i Esports de Delegació de firma (BOIB
núm. 111 21/07/2011)

ANNEX 1

