
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà inter-

posar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que pre-
veu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors  des del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de juny de 2006

El conseller
Francesc Fiol i Amengual

— o —

Num. 11553
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 15 de juny de
2006, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del
centre privat d’educació infantil, primària i secundària obligatò-
ria, i d’educació especial ‘La Purísima’, de Palma.

Vist l’expedient iniciat per la Sra. Teresa Cañamás Martínez, representant
de la titularitat del centre docent privat denominat La Purísima, domiciliat al
Camí de la Vileta, núm. 11, de Palma, en què sol·licita l’ampliació d’una unitat
d’educació infantil de segon cicle.

Atès que, per OM de 22 de novembre de 1978 i OM de 28 de novembre
de 1997 (BOE de 29 de desembre), el centre està autoritzat amb la configuració
següent: educació infantil de segon cicle, amb 6 unitats i 114 places escolars;
educació primària, amb 6 unitats i 150 places escolars; educació secundària
obligatòria, amb 4 unitats i 120 places escolars; educació especial: infantil, amb
2 unitats i 24 places escolars i bàsica obligatòria, amb 8 unitats i 100 places
escolars. 

Atès que, amb data 29 de maig de 2006, sol·liciten  l’ampliació d’una uni-
tat d’educació infantil de segon cicle, amb efectes de l’inici del curs escolar
2006-2007 

Atès que, amb data 1 de juny de 2006, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió informa favorablement la sol·licitud presentada i indica que els
espais proposats compleixen amb el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre
(BOE del 10). 

Atès que, amb data 6 de juny de 2006, el centre sol·licita la visita a les
dependències per tal d’obtenir l’autorització definitiva.

Atès que, amb data 12 de juny de 2006, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió informa favorablement de la visita realitzada al centre.

Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, dict la següent 

RESOLUCIÓ

Article 1
Autoritzar amb efectes des de l’inici dels curs escolar 2006-2007, l’am-

pliació d’una unitat d’educació infantil de segon cicle al centre privat ‘La
Purísima’, de Palma. 

Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:

Codi de centre: 07004308
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària i secundària

obligatòria, i educació especial
Denominació específica: La Purísima
Titular: Terciarias Franciscanas de la Inmaculada
Domicili: Camí de la Vileta, núm. 11
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats: 
- educació infantil de segon cicle: 7 unitats i 139 places escolars
- educació primària: 6 unitats i 150 places escolars
- educació secundària obligatòria: 4 unitats i 120  places escolars
- educació especial: 
infantil amb 2 unitats i 24 places escolars
bàsica obligatòria, amb 8 unitats i 100 places escolars

Article 2
L’esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a

sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.

Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà inter-

posar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que pre-
veu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors  des del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de juny de 2006

El conseller
Francesc Fiol i Amengual

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 11810

Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de juny de
2006, per la qual es desplega el Decret que regula el Registre
general d’explotacions agràries de les Illes Balears

El Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears es regula
pel Decret 53/2006, de 16 de juny, (BOIB núm. 88, de 22/06/06).

La finalitat del Registre d’explotacions és disposar per a les distintes
explotacions de les Illes Balears de les dades que permetin la identificació, tant
del titular com dels elements de l’explotació i dels tipus de producció amb les
finalitats expressades a l’esmentat Decret.

Els elements productius de les explotacions són molt variables d’una cam-
panya a una altra, la qual cosa obligaria, per tenir un registre actualitzat, a fer
declaracions amb molta freqüència. Per altra part, un gran nombre d’explota-
cions de les Illes Balears fan anualment declaracions per a sol·licitar ajuda de
pagaments directes en el marc de la PAC, declaracions on per disposicions
reglamentàries han d’incloure totes les parcel·les i ramat de la seva explotació.

Tenint en compte l’anterior consideració seria convenient que la sol·lici-
tud d’ajuda de pagament únic tengués, també, la consideració de sol·licitud
d’inscripció o modificació de l’explotació en el Registre, cosa que  farà directa-
ment l’Administració.

L’Ordre del Ministeri d’Agricultura i Pesca de 28 de maig de 1987 esta-
bleix l’obligació d’inscriure en el Registre de maquinària tots els tractors,
remolcs i altres màquines remolcades; aquest Registre depèn a les Illes Balears
de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual cosa es considera convenient
que la inscripció d’una màquina en el Registre de maquinària tingui efectes
immediats en el Registre general d’explotacions.

Així mateix, tenint en compte que el Reial decret 479/2004 estableix l’o-
bligació de registrar-se a la comunitat autònoma on radiquen totes les explota-
cions d’animals, es considera convenient que qualsevol inscripció en el Registre
d’explotacions ramaderes tingui efectes també en el Registre general d’explota-
cions, si n’és el cas.

D’altra banda, mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, del Govern de
les Illes Balears, i en virtut de l’autorització atorgada per la disposició addicio-
nal vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, admi-
nistratives i de funció pública, es crea el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, FOGAIBA d’ara endavant, empresa pública adscrita a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, amb naturalesa d’entitat de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, sotmesa a l’ordenament
jurídic privat, sense perjudici de la subjecció al dret administratiu.

A la disposició addicional esmentada i a l’article 3 del Decret 64/2005, de
10 de juny, s’estableix com a objecte d’aquesta empresa, entre d’altres, la ges-
tió del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears.

D’acord amb la disposició final primera del Decret 53/2006, de 16 de
juny, que autoritza la consellera d’Agricultura i Pesca a dictar totes les disposi-
cions i actes que estimi oportuns en ordre a l’execució i desenvolupament de
l’esmentat Decret a proposta de la secretària general, dict la següent:

ORDRE
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte
És l’objecte de la present Ordre desplegar el Decret 53/2006, de 16 de

juny, pel qual es regula el Registre general d’explotacions agràries de les Illes
Balears.

Article 2
Naturalesa del Registre d’explotacions agràries
El Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, instrument

estadístic bàsic i directori per a l’aplicació de la política agrària al territori de la
comunitat autònoma, es configura com un servei administratiu de caràcter
públic i informatiu.

Article 3
Àmbit
Podrà ser objecte d’inscripció en el Registre general d’explotacions agrà-

ries de les Illes Balears qualsevol explotació agrària ubicada al territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que compleixi amb els requi-
sits que s’estableixen en la present Ordre.

Article 4
Contingut del Registre
El Registre ha de contenir, en relació amb cada explotació agrària inscri-

ta, les dades que permetin la identificació tant de la seva titularitat com de tots
els elements de l’explotació i els tipus de producció a les quals es dedica, inclo-
ses les activitats complementàries.

Article 5
Definicions
Als efectes de la inscripció en el Registre general d’explotacions agràries

de les Illes Balears, s’entén per:
1. Explotació agrària
El conjunt de béns i drets o d’unitats de producció (encara que siguin

bases territorials i mitjans de producció diferents) ubicats a les Illes Balears,
organitzats empresarialment pel titular de l’explotació per a la producció agrà-
ria (agrícola, ramadera, forestal o mixta), així com la transformació i comercia-
lització d’aquestes produccions, primordialment amb finalitats de mercat.

2. Activitats afectes a una explotació agrària
Es consideren activitats pròpies d’una explotació agrària el conjunt de tre-

balls que es requereixen per a l’obtenció de productes agrícoles, ramaders i/o
forestals. Es poden considerar activitats afectes a una explotació agrària aque-
lles que contribueixen a la millora paisatgística i mediambiental.

A títol orientatiu, i sense esgotar la relació d’activitats, s’expressen les
següents:

a) Rompuda, desempedregament, anivellament, artiga, eliminació de mas-
ses forestals, aportació de terra i esmenes que tendeixin a la millora del sòl amb
finalitats agrícoles.

b) Conreu, plantació, sembra, cultiu, poda, adobament, reg, tractaments
fitosanitaris i collita.

c) Protecció de cultius i collites respecte dels agents meteorològics (pluja,
fred, calor, calabruix, vent, etc.) i d’altres agents nocius naturals (rosegadors,
fauna silvestre o asilvestrada, etc.).

d) Cria i manteniment d’animals de producció, tal com es defineixen en
l’article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril. A aquests efectes, s’entendran inclo-
ses les explotacions destinades a la cria cavallina i exclosos els picadors.

e) Emmagatzematge, manipulació, transport, transformació i comercialit-
zació de les produccions de la pròpia explotació agrària.

f) Emmagatzematge i preparació dels productes utilitzats com a mitjans de
producció.

g) Custòdia, manteniment i reparació de la maquinària i equips utilitzats
com a mitjans de producció adscrits a l’explotació agrària.

h) Les destinades a la silvicultura.
i) Actuacions de manteniment i conservació dels elements, béns i

instal·lacions integrants de l’explotació.
j) Activitats relatives a les bones pràctiques agràries, a l’ecocondicionali-

tat i benestar animal.
k) Totes les activitats complementàries a l’activitat agrària.

3. Activitats no inscriptibles
En cap cas seran objecte d’inscripció en el Registre general d’explota-

cions agràries les explotacions que realitzin, exclusivament, alguna de les acti-
vitats següents:

- Els picadors, quadres i aquelles activitats relacionades exclusivament
amb èquids de lleure.

- Les caneres, els comerços d’animals i similars.
- Les explotacions d’animals de tir o treball, si la unitat no es dedica a la

cria d’aquests.

- Els parcs i nuclis zoològics, els vivers d’animals i d’espècies com cans,
moixos, aus ornamentals i altres d’anàlegs.

- Empreses de serveis agraris.
- Activitats complementàries.

4. Edificis vinculats a una explotació agrària
Es consideren edificis o instal·lacions afectes a l’explotació agrària els

necessaris per desenvolupar l’activitat agrària, així com les activitats vinculades
descrites en l’apartat 2, i ubicades a la pròpia explotació. També s’entendran
com a edificis afectes a l’explotació agrària l’habitatge del titular de l’explota-
ció, així com l’habitatge de les altres persones que s’allotgin a l’explotació,
inclòs l’habitatge del propietari de la base territorial de l’explotació, quan esti-
guin construïts en una parcel·la integrada en ella .

5. Titular de l’explotació
La persona física o jurídica, o qualsevol grup de persones físiques o jurí-

diques incloent-hi les comunitats de béns, herències jacents i altres situacions
que, sense disposar de personalitat jurídica constitueixin una  unitat econòmica
o un patrimoni separat, que d’acord amb la legislació tributària siguin conside-
rats obligats tributaris amb independència del règim jurídic que els sigui aplica-
ble, que exerceixi l’activitat agrària organitzant els béns i drets integrants de
l’explotació amb criteris empresarials i assumint els riscs i les responsabilitats
civil, fiscal, social, sanitària i de benestar dels animals, i de la gestió d’aquesta.

La titularitat de les comunitats de béns, herències jacents i altres situa-
cions fiscals que no tenen personalitat jurídica, ho és als únics efectes d’aques-
ta norma i en consonància amb el que disposa la normativa tributària, sense que
confereixi un altre dret o facultat que la inscripció de la titularitat en aquest
Registre.

Quan una explotació agrària sigui explotada en règim de parceria (amit-
gers) o de Societat rural menorquina, figuraran en el Registre, com a titular, la
persona, entitat o figura assimilada que hagi obtingut el seu reconeixement com
a titular a efectes tributaris; si no és així, figuraran com a titulars de l’explota-
ció el propietari i el parcer o, en el seu cas, tots els membres de la Societat rural
menorquina.

6. Parcel·la cadastral
Bé immoble o porció de terreny d’una mateixa naturalesa identificat amb

una referència cadastral, constituïda per un codi alfanumèric que permet situar-
lo inequívocament a la cartografia oficial del Cadastre, enclavada a un terme
municipal i tancada per una línia poligonal que delimita, a aquests efectes, l’àm-
bit espacial del dret de propietat d’un propietari o de diversos proindiviso i, si
n’és el cas, les construccions situades a l’esmentat àmbit, sigui qui sigui el seu
propietari, i amb independència d’altres drets que recaiguin sobre l’immoble.

7. Parcel·la SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica de les Parcel·les
Agrícoles)

Una superfície contínua de terreny amb una referència alfanumèrica única
representada gràficament en el SIGPAC i morfològicament idèntica a la par-
cel·la cadastral.

8. Parcel·la agrícola
Superfície contínua de terreny dedicada a una mateixa utilització.
9. Recinte SIGPAC
Una superfície continua de terreny dins d’una parcel·la SIGPAC amb un

ús agrícola únic dels definits en l’annex II del Reial decret 2128/2004.
10. Base territorial
Conjunt de parcel·les agrícoles, compostes pels recintes SIGPAC, situades

dins el territori de les Illes Balears, que formen una explotació agrària; el con-
junt de recintes podrà formar una superfície contínua o discontínua.

Article 6
Requisits de les explotacions agràries
1. Per poder ser inscrites en el Registre, les explotacions agràries han de

complir amb els requisits relatius a la base territorial de l’explotació, activitat o
activitats desenvolupades a l’explotació, ingressos i unitats de treball, que s’as-
senyalen en el present article.

2. Base territorial de l’explotació
Poden formar part de la base territorial de l’explotació objecte d’inscrip-

ció en el Registre totes les parcel·les agràries de les Illes Balears que complei-
xin les condicions següents:

A.- Superfície mínima de les parcel·les agràries
No s’estableix superfície mínima de les parcel·les agràries perquè aques-

tes siguin inscriptibles en el Registre general d’explotacions agràries.
B.- Duplicitats de recintes
Un mateix recinte podrà figurar a una o diverses explotacions però, en tot

cas, la suma de superfícies declarades en total no pot superar la superfície del
recinte en el SIGPAC.

S’admetrà la declaració fraccionada de recintes en diferents explotacions
sempre que la suma de les fraccions no superi la superfície que figura en el sis-
tema d’informació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC)

En el supòsit que, a un mateix recinte, la suma de les superfícies declara-
des per diversos titulars superi la superfície SIGPAC del recinte, s’assignarà la
superfície declarada a qui justifiqui la titularitat o el règim de tinença de la
superfície declarada.

Una parcel·la o subparcel·la cadastral pot constituir la base territorial de
dues explotacions dedicades a activitats agràries distintes, sempre que aquestes
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siguin compatibles entre sí; a aquests efectes, s’entendran compatibles aquelles
activitats agràries que no suposin alteració menyscapte d’una respecte de l’altra
(tradicionalment conegut com a ‘alts i baixos’). En aquest cas, els titulars de les
explotacions agràries respondran solidàriament de les obligacions que es puguin
derivar de l’aplicació de la present Ordre.

C.- Inscripció de parcel·les i recintes
Seran inscriptibles en el Registre els recintes inscrits en el sistema d’in-

formació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC) regulat pel Reial
decret 2128/2004, de 29 d’octubre, i dictat en aplicació del Reglament
3508/1992, de 27 de novembre, del Consell Europeu.

S’admetran les parcel·les inscrites en el Cadastre Immobiliari com a urba-
nes o urbanitzables sempre que estiguin conreades o explotades silvícolament,
o en les que s’ubiquin instal·lacions, edificacions, etc, necessàries per a realitzar
les activitats assenyalades en l’apartat 2 de l’article 5. Les esmentades parcel·les
s’integraran en un annex al SIGPAC que servirà com a element de control.

3. Activitats de l’explotació
Podran ser objecte d’inscripció en el Registre general d’explotacions agrà-

ries totes les explotacions que realitzin activitats pròpies de la producció agrà-
ria, tant agrícola, com ramadera, forestal o mixta i es trobin compreses en l’a-
partat 2 de l’article 5.

4. Ingressos per activitats agràries
Els titulars d’explotacions agràries que sol·licitin la inscripció al Registre

d’explotacions agràries han de comptar amb ingressos agraris derivats de les
esmentades explotacions i acreditar els esmentats ingressos aportant la seva
declaració anual de l’IRPF o de l’impost de societats.

En el cas que el titular de la explotació agrària sigui beneficiari d’algun
tipus de subvenció corresponent als pagaments directes de la PAC es considera-
rà, a aquests efectes, que compta amb ingressos agraris.

En el cas que el titular de l’explotació sigui un grup de persones, els
ingressos per activitats agràries a considerar serà la suma dels ingressos per acti-
vitats agràries de tots els components imputables a aqueixa explotació.

Els titulars que iniciïn l’activitat agrària i no puguin justificar ingressos
agraris històrics (o en anys anteriors) substitutòriament podran aportar la seva
alta en el Cens d’activitats agràries de l’Agència Tributària o en el règim de la
Seguretat Social. Obligatòriament hauran d’acreditar a l’exercici següent els
ingressos agraris en la forma establerta en el paràgraf primer o segon; en cas
contrari, seran donats de baixa, prèvia audiència, pel propi òrgan gestor.

No serà necessària la presentació de declaracions d’imposts o documen-
tació de la Seguretat Social, sempre que es compti amb l’autorització expressa
dels titulars de l’explotació a favor del FOGAIBA, per accedir a les seves dades
tributàries i de Seguretat Social. El president del FOGAIBA podrà establir una
classificació de les explotacions agràries, en funció del volum d’ingressos agra-
ris que generin.

5. Unitats de treball agrari (UTA) generades per l’explotació
Atesa la dimensió, orientació tecnicoeconòmica i sistema de producció de

cada explotació, el FOGAIBA, aplicant criteris tècnics, calcularà per a cada una
d’elles el nombre teòric d’UTA que genera. Els criteris per efectuar l’esmentat
càlcul s’establiran mitjançant resolució.

No obstant el que assenyala en el paràgraf anterior, el sol·licitant de la ins-
cripció en el Registre podrà sol·licitar que, per a la determinació de les UTA,
s’utilitzin els criteris supletoris establerts en l’article 4 de l’Ordre del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 13 de desembre de 2005, per la qual es
desplega l’apartat 1 de l’article 16 i la disposició final sisena de la Llei 19/1995,
de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries. Només s’admetrà
l’aplicació d’aquests criteris supletoris quan no suposin desviacions superiors al
50 per cent de la quantitat calculada segons el procediment del paràgraf anterior.

El president del FOGAIBA podrà establir una classificació de les explo-
tacions agràries, en funció del nombre d’unitats de treball agrari (UTA) que
generin .

CAPÍTOL II
ORGANITZACIÓ DEL REGISTRE GENERAL D’EXPLOTACIONS

AGRÀRIES DE LES ILLES BALEARS

Article 7
Gestió
L’organització i gestió del Registre general d’explotacions agràries

correspondrà al Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears (FOGAIBA), que
podrà demanar als centres directius de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o als
Consells insulars les accions i informes que consideri oportuns en ordre a l’a-
dequat funcionament del Registre.

Els Consells insulars amb competències atribuïdes en matèria d’agricul-
tura gestionaran el Registre en el seu àmbit territorial, d’acord amb el que queda
establert en la present Ordre, en els termes que s’estableixin en els convenis de
col·laboració que, a l’efecte, es subscriguin amb el FOGAIBA, que recolliran en
tot cas les actualitzacions i lliuraments d’informació previstes en la disposició
addicional cinquena de la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competèn-
cies en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

Article 8
Assentaments registrals

1. A cada explotació agrària objecte d’inscripció, de la qual constin les
dades a les quals es refereix l’article 4 d’aquesta Ordre, se li assignarà un núme-
ro d’identificació i, si n’és el cas, la classificació concedida d’acord amb el que
preveuen els punts 4 i 5 de l’article 6 d’aquesta Ordre.

2. El conjunt d’assentaments ordenats identificats en la forma establerta
en l’apartat anterior, constituirà el Registre general d’explotacions agràries de
les Illes Balears.

Article 9
Publicitat de la informació continguda en el Registre
1. La informació continguda als assentaments registrals del Registre gene-

ral d’explotacions agràries assenyalada en l’article anterior, excepte la relativa a
dades protegides, serà pública i, en conseqüència, estarà a disposició de les
administracions públiques i dels ciutadans que la sol·licitin, en els termes esta-
blerts en l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. A efectes del que disposa aquest article, tenen la consideració de dades
protegides les relatives a la intimitat de les persones en els termes establerts en
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, aquells de naturalesa patrimonial, com són els relatius al valor de les
explotacions agràries o dels elements que la integren, i els relatius a les obliga-
cions tributàries dels titulars de les explotacions agràries inscrites.

3. L’accés a les dades protegides només podrà realitzar-se mitjançant el
consentiment exprés, específic i per escrit de l’afectat. Això no obstant, podran
accedir a les esmentades dades, sense necessitat de consentiment de l’afectat:

a) Els òrgans de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats
autònomes i de les entitats locals, l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, amb les limita-
cions derivades dels principis de competència, idoneïtat i proporcionalitat.

b) Les Comissions Parlamentàries d’Investigació, el Defensor del Poble,
el Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com les institucions autonòmiques amb funcions anàlo-
gues.

c) Els jutges i tribunals i el Ministeri Fiscal.
d) Els organismes, corporacions i entitats públiques, per a l’exercici de les

seves funcions públiques, a través de l’administració de la que depenguin i sem-
pre que concorrin les condicions exigides en el paràgraf a).

Article 10
Funcions del Registre
Corresponen a l’òrgan gestor del Registre general d’explotacions agràries

de les Illes Balears les funcions següents:
a) La tramitació i resolució dels expedients, així com, si n’és el cas, la ins-

cripció, modificació o baixa dels que procedeixin.
b) La gestió del Catàleg d’explotacions prioritàries.
c) L’emissió de certificacions acreditatives de la inscripció de l’explota-

ció, prèvia sol·licitud de les persones interessades, en el termini màxim de deu
dies, en les que constaran únicament les dades a les quals fa referència l’article
8 d’aquesta Ordre; els certificats podran expedir-se amb totes les dades o bé de
forma resumida a petició de l’interessat.

d) L’elaboració d’estadístiques.
e) L’emissió d’informes de caràcter tècnic quan siguin requerits per a això

per jutjats, tribunals o altres organismes públics.
f) L’arxivament i la custòdia dels documents que es  trobin en el seu poder.

Article 11
Obligatorietat del Registre general d’explotacions agràries de les Illes

Balears
1. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent, la inscripció en

el Registre serà requisit necessari per a la tramitació de qualsevol procediment
o emissió d’informe que es realitzi, en qualitat de titular d’explotacions agràries,
davant de qualsevol òrgan de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. Les dades existents en el Registre d’explotacions poden condicionar, de
conformitat amb les corresponents convocatòries, la concessió de les ajudes i la
prestació de serveis o béns de caràcter agrari que tramiti o realitzi el FOGAIBA,
la Conselleria d’Agricultura i Pesca o la resta d’empreses públiques a ella ads-
crites. S’exceptuen d’aquesta condicionalitat els expedients d’ajudes finaçades
totalment o parcialment amb fons de la Unió Europea. En aquest cas, s’adme-
tran les sol·licituds d’ajuda i es procedirà, a la inscripció provisional de l’explo-
tació en el Registre amb el qualificatiu de ‘pre-inscrita’ a efectes de les ajudes
de la Unió Europea.

3. Les ajudes o subvencions sol·licitades pels titulars d’explotacions agrà-
ries al FOGAIBA, a la Conselleria de Agricultura i Pesca o a la resta d’empre-
ses públiques adscrites a l’esmentada Conselleria, així com les peticions de ser-
veis o béns de caràcter agrari que es realitzin a les empreses públiques adscrites
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, hauran de guardar relació directa amb les
produccions declarades en el Registre general d’explotacions, en el moment de
la sol·licitud de l’ajuda, la subvenció, el servei o els béns.

4. Als efectes prevists en els articles 4.1 i 5.4 a) del Decret 147/2002, de
13 de desembre, pel qual es desplega la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rús-
tic de les Illes Balears, en relació amb les activitats vinculades amb la destina-
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ció i naturalesa de les finques i el règim d’unitats mínimes de cultiu, la inscrip-
ció en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears serà obli-
gatòria.

CAPÍTOL III
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’EXPLOTA-

CIONS AGRÀRIES DE LES ILLES BALEARS

Article 12
Sol·licituds d’inscripció
1. La inscripció en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes

Balears es durà a terme a petició del titular de l’explotació agrària o del seu
representant. 

2. Les sol·licituds d’ajuda de pagaments directes, d’inscripció o modifica-
ció en el registre de maquinària agrícola i les d’inscripció o modificació en el
Registre d’explotacions ramaderes  es consideraran també com a sol·licituds
d’inscripció o modificació en el Registre general d’explotacions agràries de les
Illes Balears, i es procedirà al trasllat de les dades presentades i, si n’és el cas,
a la inscripció de l’explotació en el Registre.

3. La sol·licitud d’inscripció directa es presentarà al Registre general d’en-
trada de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o del FOGAIBA, en el de les dele-
gacions comarcals d’aquesta; així com en el dels Consells insulars de Menorca
i d’Eivissa-Formentera, o en el d’alguna de les entitats que integren
l’Administració local de les Illes Balears si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el
conveni oportú.

Mitjançant resolució del president del FOGAIBA, s’aprovarà el model
normalitzat de sol·licituds, així com els documents que l’han d’acompanyar.

Per part dels òrgans assenyalats es procedirà al tractament informàtic per
a l’obtenció de còpies digitalitzades dels originals presentats, les quals passaran
a formar part de la base de dades documental a què fa referència l’article 15 de
la present Ordre.

Quan els documents exigits ja estiguin en poder de qualsevol òrgan de
l’Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se a l’establert a l’apartat f)
de l’article 35 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, sempre que es faci constar la data i
l’òrgan o dependència en la qual van ser presentats o, si n’és el cas, emès, i no
hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment al que
corresponguin, i els esmentats documents estiguin en condicions de ser escane-
jats.

En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan
competent podrà requerir al sol·licitant la seva presentació o, si no el té, l’acre-
ditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document, anterior-
ment a la formulació de la proposta de resolució.

En cap cas, i sense perjudici de les facultats d’inspecció i comprovació
que té la Conselleria d’Agricultura i Pesca, podran sol·licitar-se dades i/o docu-
mentació que no guardin relació directa amb les dades que han d’estar en el
Registre.

4. En els supòsits en què la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb l’establert
en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, s’hagués presentat en llocs diferents als
esmentats en l’apartat anterior, l’òrgan gestor del Registre general d’explota-
cions agràries de les Illes Balears requerirà al sol·licitant perquè, en el termini
màxim de 30 dies, presenti, als llocs anteriorment assenyalats, els preceptius
documents originals, a fi de procedir a l’obtenció de les corresponents còpies
digitalitzades.

Article 13
Resolució
1. L’òrgan competent, en el termini de tres mesos des de la data de pre-

sentació de la sol·licitud d’inscripció juntament amb la documentació precepti-
va, i prèvies les verificacions i informes tècnics pertinents, procedirà, mitjançant
resolució, a practicar la inscripció de l’explotació agrària en el Registre general
d’explotacions agràries de les Illes Balears, o a acordar la seva denegació, lle-
vat que apreciés defectes en les dades o en la documentació aportada; en aquest
cas, ho notificarà al sol·licitant concedint-li un termini de deu dies per a la seva
reparació.

2. La resolució d’inscripció contendrà el número d’identificació registral,
les dades relatives a la titularitat de l’explotació, els seus elements, la base terri-
torial, les produccions agràries i, en el seu cas, la classificació prevista en l’ar-
ticle 6.

3. La resolució d’inscripció o denegació es notificarà al sol·licitant, i con-
tra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada davant la consellera
d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes.

4. Si en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·lici-
tud d’inscripció no s’ha dictat i notificat cap resolució, ha d’entendre’s desesti-
mada la sol·licitud d’inscripció en el Registre general d’explotacions agràries de
les Illes Balears.

5. El titular de l’explotació agrària podrà sol·licitar ajudes i/o subvencions
en matèria d’agricultura i ramaderia  des de la data de presentació de la sol·lici-
tud d’inscripció en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes
Balears, si bé la resolució de les esmentades ajudes, de conformitat amb les
corresponents convocatòries, restarà condicionada a la inscripció definitiva de
l’explotació en el Registre.

Article 14
Modificació, baixa i anul·lació d’inscripcions
1. En el Registre general d’explotacions agràries, es farà constar qualse-

vol modificació substancial que es produeixi a les explotacions agràries inscri-
tes, mitjançant la presentació dels documents justificatius corresponents. Es
consideren modificacions substancials la modificació de la base territorial, la
titularitat, el canvi de cultius permanents, la transformació de secà en regadiu i
d’altres similars.

2. Les sol·licituds de pagaments directes, les d’inscripció o modificació en
el Registre de maquinària agrícola i en el Registre d’explotacions ramaderes es
consideraran que, en el seu cas, també són sol·licituds de modificació en el
Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, i es procedirà al
trasllat de les dades presentades a l’esmentat Registre.

3. La baixa en el Registre es produirà d’ofici o a sol·licitud de l’interessat,
quan s’acrediti la desaparició de l’explotació, o aquesta deixi de reunir els requi-
sits exigits per considerar-se objecte d’inscripció.

4. Així mateix, l’òrgan gestor durà a terme les oportunes actuacions per
garantir l’eficàcia i exactitud del Registre i, en particular, les següents:

a) Revisió de les inscripcions realitzades.
b) Requeriment als interessats per a l’aportació de dades complementàries

que es considerin necessàries per a una més completa informació.
5. Els titulars d’explotacions agràries estaran obligats a comunicar al

Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears qualsevol canvi
substancial de les seves explotacions.

6. L’òrgan competent, en vista de les comunicacions assenyalades en l’a-
partat anterior, procedirà a modificar la situació de l’explotació agrària corres-
ponent.

7. Així mateix, l’òrgan competent, d’ofici o a sol·licitud de la persona
interessada, podrà realitzar, en qualsevol moment, les comprovacions que esti-
min pertinents i procedir, si n’és el cas, a la modificació o baixa de la inscripció
corresponent, amb l’audiència prèvia de l’interessat.

En tot cas, el titular d’una explotació agrària registrada haurà de confir-
mar o modificar, als cinc anys des de la inscripció o última modificació, les
dades que hi ha en el Registre; la falta d’aquesta comunicació suposarà la ini-
ciació del corresponent expedient administratiu per procedir a la baixa en el
Registre.

CAPÍTOL IV
BASE DE DADES DOCUMENTAL

Article 15
Creació de la base de dades documental
1. Dins del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears es

crea una base de dades documental que estarà formada per totes les còpies digi-
tals obtingudes dels documents originals aportats pel titular de l’explotació.

2. La base documental a què fa referència l’apartat anterior podrà ser
designada pels interessats com expedient administratiu, en exercici del seu dret
a no presentar documents que ja es trobin en poder de l’Administració actuant,
d’acord amb el que disposen els articles 35 f) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i 37.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març , de règim jurídic de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 16
Accés als documents
El règim d’accés als documents continguts a la base de dades documental

regulada en el present capítol serà l’establert en l’article 37 de la Llei 30/1992.

CAPÍTOL V
EXPLOTACIONS PRIORITÀRIES DE LES ILLES BALEARS

Secció 1a
Condicions de les explotacions prioritàries

Article 17
Explotacions agràries prioritàries
Les explotacions agràries inscrites en el Registre general d’explotacions

agràries de les Illes Balears, que reuneixin els requisits establerts en els articles
4 a 6 i en la disposició addicional tercera de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de
modernització de les explotacions agràries, tendran la consideració d’explota-
cions prioritàries en ordre a l’obtenció preferent dels beneficis, ajudes i quals-
sevol altres mesures de foment previstes en la legislació autonòmica, estatal i
comunitària.

Article 18
Capacitació agrària
A efectes del que disposa l’article 4.1 b) de la Llei 19/1995, de 4 de juliol,

s’entendrà que, el titular de l’explotació posseeix un nivell de capacitació agrà-
ria suficient, quan estigui inclòs en algun dels supòsits següents:

a) Haver superat les proves de capatàs agrícola o assolit títols acadèmics
de la branca agrària, com a mínim del nivell de Formació Professional agrària
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de primer grau.
b) Acreditar l’exercici de l’activitat agrària almenys durant tres anys, i si

no es pot, completar l’esmentat període amb l’assistència a cursos o seminaris
de capacitació agrària de 25 hores per cada any no acreditat.

c) Quan es tracti d’agricultors joves, llevat que reuneixin els requisits
assenyalats en el paràgraf a), realitzar o comprometre’s a realitzar en el termini
de dos anys un curs d’incorporació a l’empresa agrària o cursos de capacitació,
amb una durada mínima total de 75 hores lectives.

Article 19
La professionalitat
D’acord amb el que disposa l’article 4.1 d) de la Llei 19/1995, de 4 de

juliol, els agricultors professionals que no estiguin donats d’alta en el règim
especial agrari de la Seguretat Social com  a treballadors per compte propi o en
el règim general d’autònoms de la Seguretat Social per la seva activitat agrària,
s’entendrà que compleixen els requisits indicatius de la seva professionalitat
agrària quan estiguin afiliats al règim general d’autònoms de la Seguretat Social
per l’exercici de qualsevol de les activitats complementàries previstes en l’arti-
cle 2.5 de la Llei 19/1995.

Article 20
Residència del titular de l’explotació
A l’objecte del compliment del requisit establert en l’apartat e) del parà-

graf 1 de l’article 4 de la Llei 19/1995, es consideraran comarques a la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears cada una de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

Article 21
Renda unitària de treball
A efectes dels càlculs per a la determinació de la renda unitària de treball,

segons el concepte donat a l’apartat 11 de l’article 2 de la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, i de la qualificació de l’explotació com a prioritària, s’aplicaran les tau-
les de marges bruts que s’aprovin per resolució del president del FOGAIBA.

Article 22
Explotacions prioritàries en zones de muntanya
1. Als efectes del que preveu l’apartat tercer de la disposició final tercera

de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, tendran la consideració d’explotacions priori-
tàries aquelles que trobant-se ubicades en municipis qualificats com a zones de
muntanya, segons l’article 3.3 de la Directiva 75/268/CEE, tenguin la capacitat
d’absorbir com a mínim 0,5 UTA, sempre que els seus titulars siguin persones
físiques i compleixin els requisits establerts en l’article 4.1 de l’esmentada Llei.

2. També tendran la consideració de prioritàries les explotacions associa-
tives ubicades a les esmentades zones de muntanya que possibilitin l’ocupació
de 0,5 UTA i que la majoria dels seus socis compleixin els requisits establerts
en l’article 4.1 de la Llei 19/1995.

Article 23
Preferència en les ajudes
La Conselleria d’Agricultura i Pesca, el FOGAIBA i la resta d’empreses

públiques adscrites a aquesta Conselleria, adoptaran les mesures oportunes per
atorgar un tracte preferent als titulars de les explotacions prioritàries en els supò-
sits prevists en l’article 7 de la Llei 19/1995.

Secció 2a
Catàleg d’explotacions prioritàries de les Illes Balears

Article 24
Catàleg d’explotacions prioritàries de les Illes Balears

1. El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears gestionarà,
així mateix, el Catàleg d’explotacions prioritàries de les Illes Balears, que com-
prendrà aquelles explotacions agràries inscrites en el Registre general que com-
pleixin, a més, les condicions establertes a la secció primera del present capítol.

2. La finalitat de l’esmentat Catàleg és facilitar la comunicació de les
dades al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a la seva inclusió al
Catàleg general d’explotacions prioritàries, de les explotacions agràries que
compleixen la condició de prioritària d’acord amb la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, així com l’acreditació de l’esmentada condició davant de les administra-
cions públiques i altres entitats de naturalesa jurídica privada.

Article 25
Inclusió al Catàleg d’explotacions prioritàries de les Illes Balears
La inclusió de les explotacions agràries inscrites en el Registre general

d’explotacions Agràries de les Illes Balears al Catàleg d’explotacions priorità-
ries de les Illes Balears podrà realitzar-se d’ofici o a sol·licitud de l’interessat,
d’acord amb el procediment que s’estableix en els articles següents.

Article 26
Inclusió d’ofici
L’òrgan competent, en vista de la documentació aportada pel titular de

l’explotació agrària als efectes de la inscripció en el Registre general d’explota-

cions, i sempre que d’aquesta es dedueixi que compleix amb les condicions esta-
blertes a la secció primera del present capítol, pot tramitar la inclusió de l’es-
mentada explotació al Catàleg d’explotacions prioritàries de les Illes Balears.
Per a això podrà demanar de l’interessat, d’acord amb l’establert en l’article
71.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la documentació assenyalada per
resolució prevista en l’apartat 2 de l’article 12 d’aquesta Ordre, excepte aquells
documents que ja figurin a la base de dades documental a què fa referència el
capítol IV d’aquesta Ordre.

Article 27
Inclusió a sol·licitud de l’interessat
1. Amb caràcter general, la inclusió de les explotacions agràries al Catàleg

d’explotacions prioritàries de les Illes Balears es durà a terme prèvia sol·licitud
de l’interessat, d’acord amb el procediment establert en el capítol III d’aquesta
Ordre, a la qual haurà d’adjuntar-se la documentació que s’estableixi mitjançant
resolució del president del FOGAIBA.

2. La sol·licitud d’inclusió al Catàleg d’explotacions prioritàries de les
Illes Balears podrà realitzar-se sota alguna de les modalitats següents:

a) En el mateix moment en què es sol·licita la inscripció en el Registre
general d’explotacions agràries de les Illes Balears.

b) Posteriorment a la inscripció de l’explotació en l’esmentat Registre, cas
en què no serà necessària l’aportació d’aquells documents que ja estiguin en
poder del Registre.

Article 28
Modificacions
Els titulars d’explotacions agràries prioritàries han de complir el règim de

comunicacions i obligacions previst en l’article 14 de la present Ordre.

Disposició addicional primera
La inscripció en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes

Balears no eximirà les explotacions inscrites de les seves obligacions d’inscrip-
ció, d’acord amb la normativa comunitària, estatal, autonòmica o local, als
registres específics corresponents.

Disposició addicional segona
L’obligació d’inscripció prevista en l’apartat 1 de l’article 11 serà exigible

un cop transcorreguts sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Ordre.

Disposició transitòria primera
1. Les explotacions agràries inscrites en l’actual Registre general d’ex-

plotacions de les Illes Balears, creat pel Decret 10/1992, així com les incloses a
l’actual Catàleg d’explotacions prioritàries de les Illes Balears, regulat pel
Decret 227/1996, anteriorment a l’entrada en vigor de la present Ordre, conser-
varan la condició d’explotacions inscrites i, si n’és el  cas, catalogades com a
prioritàries.

El catàleg actual d’explotacions prioritàries es mantendrà i les explota-
cions continuaran amb la seva qualificació fins que hagin transcorregut 5 anys
des de la seva inscripció, sempre que no modifiquin les seves dades essencials.

2. No obstant l’establert a l’apartat anterior, i per conservar l’esmentada
condició, les explotacions agràries ja inscrites, de conformitat amb el Decret
10/1992, hauran de presentar davant del Registre general d’explotacions agrà-
ries de les Illes Balears, en el termini màxim de 6 mesos des de la publicació del
Decret 53/2006, de 16 de juny, la corresponent documentació exigible. A
aquests efectes, s’entendrà com a suficient la presentació d’una sol·licitud d’a-
juda pel pagament únic o d’inscripció o modificació en el Registre d’explota-
cions ramaderes.

Per facilitar el compliment del que disposa el paràgraf anterior, l’òrgan
competent requerirà als interessats la presentació de l’esmentada documentació.

3. Les sol·licituds d’inscripció al Registre general d’explotacions agràries
de les Illes Balears realitzades de conformitat amb el Decret 10/1992, de 13 de
febrer, així com les sol·licituds de classificació com a prioritàries, no resoltes en
el moment de la publicació d’aquesta Ordre, hauran de tramitar-se segons el que
estableix aquesta Ordre, i el còmput del termini a què fa referència l’article 13.1
d’aquesta Ordre, s’iniciarà a partir de la seva data d’entrada en vigor.

Disposició transitòria segona
L’òrgan competent, sobre la base de les dades que consta en els seus

arxius, realitzarà una preinscripció de les explotacions agràries no inscrites, que
restarà condicionada a l’aportació de la documentació necessària a la base de
dades documental establerta en l’article 15 d’aquesta Ordre, als efectes del que
preveu l’article 11.

A aquests efectes, s’entendrà com a suficient la presentació d’una sol·lici-
tud d’ajuda pel pagament únic o d’inscripció o modificació en el Registre d’ex-
plotacions ramaderes.

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que

s’oposin al que disposa aquesta Ordre.

Disposició final primera
S’autoritza el director gerent del FOGAIBA perquè dicti els actes opor-
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tuns per a la correcta execució d’allò que preveu la present Ordre.

Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores 

Palma, 23 de juny de 2006

— o —

Num. 11770
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 20 de juny de
2006, per la qual es dicten mesures de prevenció de la influença
aviària i es creen el registres autonòmic i locals d’explotacions
no comercials d’aus a les Illes Balears.

Atesa la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 28 d’octubre
de 2005, per la qual es determinen les zones d’especial risc d’introducció de la
influença aviària en aquesta comunitat autònoma i es dicten mesures que s’han
d’adoptar amb l’aviram en aquestes zones.

Ateses l’Ordre APA/3553/2005, de 15 de novembre, per la qual s’esta-
bleixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària,
en virtut de la qual es publicà la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 24 de novembre de 2005, per la qual s’estableixen mesures relatives a la pre-
venció de la influença aviària a les Illes Balears i la Resolució de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 27 de desembre de 2005, per la qual es prorroga fins al
dia 31 de maig de 2006 la vigència de les normes per les quals s’estableixen
mesures relatives a la prevenció de la influença aviària a les Illes Balears.

Atesa la Decisió de la Comissió 405/2006, de 7 de juny, per la qual es
modifiquen les Decisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE,
2005/759/CE,2005/760/CE, 2006/247/CE i 2006/265/CE pel que fa a determi-
nades mesures de protecció en relació a la grip aviària altament patògena.

Atès que no se n’ha detectat cap cas a la comunitat autònoma i un cop rea-
litzada l’avaluació dels riscs de la situació actual de les migracions d’aus en el
nostre territori.

Atès que a l’Ordre APA/1922/2006, de 16 de juny, per la qual s’establei-
xen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària, en què
s’eliminen certes restriccions en la cria, moviments i concentracions d’aus, es
manté l’obligatorietat que les explotacions no comercials (d’autoconsum) esti-
guin incloses en un registre administratiu tal com ja preveia l’Ordre
APA/571/2006, de 2 de març, avui derogada, en compliment de la qual la
Conselleria d’Agricultura i Pesca va traslladar als ajuntaments dels termes
municipals afectats per aquesta mesura la base de dades i els documents per al
registre d’aquestes explotacions.

Atès que s’ha de continuar amb la vigilància tant en aus silvestres com en
aus de corral.

Dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Fins a dia 1 d’octubre de 2006 no són d’aplicació al territori de les Illes
Balears les mesures establertes a les Resolucions de la consellera d’Agricultura
i Pesca de 28 d’octubre, de 24 de novembre i de 27 de desembre de 2005, rela-
tives a mesures per a la prevenció de la influença aviària.

Segon

Es poden efectuar vols d’entrenament de coloms sense autorització prèvia
dins el territori de la comunitat autònoma, però abans de realitzar-los s’han de
comunicar per escrit a la Direcció General d’Agricultura o al consell insular de
Menorca o d’Eivissa i Formentera les dates i llocs de concentració, així com la
procedència de les aus.

Els vols d’entrenament que afectin altres comunitats autònomes o altres
estats membres de la Unió Europea requereixen l’autorització prèvia per part de
l’administració competent del lloc de partida del vol.

La concurrència d’aviram als mercats i les concentracions d’aus en el
territori balear –inclosos els municipis de les zones d’especial risc i de vigilàn-
cia– no exigeix l’avaluació d’especial risc prèvia. Això no obstant, per celebrar

concentracions d’aus en fires, mostres, concursos, exhibicions i celebracions
socioculturals s’han de complir els requisits fixats pel Decret 37/1989, de 31 de
març, pel qual es regulen els certàmens ramaders amb presència de bestiar viu
a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tercer

Els municipis determinats com a zona d’especial risc, en relació a la
influença aviària, són els d’Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa
Margalida, que limiten amb les Albuferes del Nord de Mallorca, per les altes
concentracions d’aus migratòries d’aquestes zones humides.

Quart

Els municipis determinats com a zona d’especial vigilància, en relació a
la influença aviària, són els de Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal,
Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l’illa de Formentera, per les dades de con-
centracions d’aus silvestres en els aiguamolls següents dels seus termes: es
Salobrar, Son Navata, Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses
Salines i ses Feixes.

Cinquè

1. Es creen els registres autonòmic i locals d’explotacions no comercials
d’aus.

2. Conforme a l’Ordre APA/1922/2006, de 16 de juny, les explotacions
d’aus no comercials  i no incloses, per tant, en el registre d’explotacions rama-
deres de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, ubicades als municipis determi-
nats com a zones d’especial risc o d’especial vigilància en els punts tercer i quart
d’aquesta Resolució, han d’inscriure’s en el registre administratiu habilitat a tal
efecte. 

3. La Conselleria d’Agricultura i Pesca gestiona el Registre Autonòmic a
partir de les dades incloses als registres locals tramitats pels ajuntaments indi-
cats als punts tercer i quart d’aquesta Resolució o a través dels consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

4. Els propietaris de les explotacions no comercials d’aus han de presen-
tar als ajuntaments corresponents el document de declaració que figura a l’an-
nex d’aquesta Resolució, degudament emplenat.

5. La Conselleria d’Agricultura i Pesca ha de facilitar la base de dades
amb el contingut mínim que han de reunir els registres locals. 

Sisè

Amb l’objectiu que els serveis veterinaris oficials puguin establir les
mesures corresponents, s’estableixen els següents sistemes de detecció precoç:

a) Tota persona, en especial els veterinaris, les organitzacions de protec-
ció de les aus silvestres, les associacions de caçadors i altres organitzacions inte-
ressades, han de notificar sense demora a l’autoritat competent en sanitat animal
qualsevol mort anormal o brot significatiu de malaltia entre les aus silvestres, en
particular les aquàtiques.

b) Els titulars de les explotacions on es crien aus de corral i altres aus cap-
tives, o qualsevol altre propietari, criador o personal a càrrec d’aquestes, han de
notificar sense demora a les autoritats competents en sanitat animal la detecció
de qualsevol dels següents signes dins l’explotació:

1. Baixada del consum de pinso i aigua superior al 20%.
2. Baixada en la posta d’ous superior al 5% durant més de dos dies

seguits.
3. Mortalitat superior al 3% durant una setmana.
4. Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que suggereixi influença

aviària.

Setè

En les zones d’especial risc o d’especial vigilància, els serveis veterinaris
oficials han de dur a terme visites de control sanitari periòdiques a les explota-
cions i controls aleatoris amb presa de mostres i anàlisi. Se’n poden exceptuar
les explotacions d’aus del gènere gallus.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores

Palma, 20 de juny de 2006
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