
Experiència en l�ensenyament de català (màxim: 10 punts)
Punts

Per haver impartit classes de 
català a persones adultes 0,15 per cada deu hores
Experiència en centres i 
punts d�autoaprenentatge 0,075 per cada deu hores
Classes de català a l�ensenyament 
secundari 0,10 per mes complet
Classes de català a l�ensenyament 
primari 0,05 per mes complet

Experiència com a auxiliar examinador de la JAC o de la DGPL (màxim:
10 punts)

Punts
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves orals del 
certificat A 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves escrites del 
certificat A 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves orals del 
certificat B 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar
examinador de proves escrites 

del certificat B 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves orals 
del certificat C 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves escrites 
del certificat C 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves orals 
del certificat D 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves escrites 
del certificat D 0,20 punts per convocatòria
Per haver fet tasques d�auxiliar 
examinador de proves escrites 
del certificat E 0,20 punts per convocatòria

Experiència com a coordinador o ajudant d�aula (màxim: 2 punts)
Punts

Per haver fet tasques de 
coordinador 0,10 punts per jornada
Per haver fet tasques 
d�ajudant d�aula 0,05 punts per convocatòria 

i certificat

C. Acreditació de mèrits
Els mèrits s�acrediten documentalment, mitjançant còpia confrontada dels

títols o certificats corresponents. Si les còpies dels documents acreditatius de
mèrits no es presenten degudament confrontades dins el termini fixat per pre-
sentar la sol·licitud i la documentació, els mèrits en qüestió no s�han de tenir en
compte en la baremació. Aquesta deficiència de forma no és esmenable i els
mèrits en qüestió no han de ser considerats fins que no es tornin a acreditar ade-
quadament en obrir-se un nou termini per presentar sol·licituds.

L�experiència com a auxiliars col·laboradors de la Junta Avaluadora de
Català o de la Direcció General de Política Lingüística s�ha d�incorporar als
expedients a partir de la informació que figura en els registres de la Direcció
General de Política Lingüística. 

No es valoren com a mèrits els títols o certificats que serveixen per acre-
ditar un requisit. En el cas que una persona compleixi dues condicions conside-
rades requisit, una de les dues es pot tenir en compte com a mèrit, llevat que
aquesta sigui un requisit per assolir l�altra.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d�un apartat o subapartat. Les
activitats de formació només es valoren si en el certificat que les acredita hi
consta el nombre d�hores de durada de l�activitat.

D. Empats
Quan dues persones que han demanat per fer de vigilant d�aula obtenen la

mateixa puntuació, l�empat es desfà donant preferència a la persona que obté
major puntuació com a col·laborador de la Junta Avaluadora de Català o de la
Direcció General de Política Lingüística. Si l�empat continua, es dóna preferèn-
cia a la persona que obté major puntuació en l�experiència en l�ensenyament de
català.

Quan dues persones que han demanat per fer d�auxiliars examinadors
obtenen la mateixa puntuació, l�empat es desfà donant preferència a la persona
que obté major puntuació com a auxiliar examinador de la Junta Avaluadora de
Català o de la Direcció General de Política Lingüística. Si l�empat continua, es
dóna preferència a la persona que obté major puntuació en l�experiència en l�en-
senyament de català.

ANNEX III
COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

Presidenta: Margalida Sastre Moragues
Secretari: David Sintes Mateu
Vocal I: Joan-Albert Villaverde Vidal
Vocal II: María del Carmen Avendaño Nieto

Presidenta suplent: Flora Gual Pons
Secretària suplent: Josefina Rosselló Viñals
Vocal suplent I: Pere Bueno Bauçà
Vocal suplent II: Jaume Suau Encinas

� o �

Num. 21156
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 de novem-
bre de 2005, de nomenament del president de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Atès el que disposa l'article 13 dels Estatuts del Consorci de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balear, el president de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears és elegit pel Consell de Direcció d'entre els
vocals que en formen part i nomenat pel conseller competent en matèria d'uni-
versitat. Aquest mateix article fixa que el nomenament es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Atès el que disposa l'article 18.2 dels esmentats Estatuts, el càrrec de pre-
sident tindrà una durada de dos anys i pot ser reelegit per un període de dos anys
més.

Atès l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears, de data 9 de novembre de 2005, en el qual es reelegeix el
Sr. Climent Ramis Noguera com a president de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, i en ús de les atribucions que em confereixen
les disposicions legals vigents,

RESOLC

Nomenar el senyor Climent Ramis Noguera president de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Palma, 22 de novembre de 2005

El conseller d'Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual

� o �

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 21085

Ordre de la consellera d�Agricultura i Pesca de 22 de novembre
de 2005, per la qual s�estableixen els requisits legals de gestió i
les bones condicions agràries i mediambientals que han de com-
plir els agricultors que rebin pagaments directes de la política
agrària comuna a la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Reglament (CE) 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre, pel qual
s�estableixen disposicions comunes aplicables als règims d�ajuda directa en el
marc de la política agrícola comuna (PAC) i s�instauren determinats règims d�a-
juda per als agricultors, dedica el capítol I del títol II a la condicionalitat i en
l�article 3 introdueix per a tots els agricultors que rebin ajudes directes de la
PAC l�obligació de complir els requisits legals de gestió que s�esmenten en l�an-
nex III i també les bones condicions agràries i mediambientals que estableixin
els estats membres en virtut de l�article 5. En aquest mateix article disposa que
l�autoritat competent proporcionarà als agricultors la llista dels requisits legals
de gestió i de les bones condicions agràries i mediambientals que hauran de res-
pectar.

El Reglament (CE) 796/2004, de la Comissió, de 21 d�abril, pel qual s�es-
tableixen les disposicions per a l�aplicació de la condicionalitat, de la modula-
ció i del sistema integrat de gestió i de control prevists en el Reglament (CE)
1782/2003, estableix els criteris per dur a terme els controls relacionats amb la
condicionalitat i les bases per determinar les reduccions i les exclusions dels
pagaments directes per l�incompliment dels requisits legals de gestió i de les
bones condicions agràries i mediambientals.

El Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, sobre l�aplicació de la con-
dicionalitat, en l�annex recull els requisits legals de gestió en matèria de medi
ambient, seguretat alimentària, salut i benestar animal als quals estan subjectes
els productors, mentre que l�article 4 d�aquest Reial decret estableix les bones
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condicions agràries i mediambientals per a aquests productors.

El Decret 45/2005, de 29 d�abril, pel qual es determina l�òrgan competent
en matèria de control de la condicionalitat de les ajudes directes de la política
agrària comuna en l�àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el
punt 3 disposa que, a l�efecte dels controls de la condicionalitat �la qual regu-
len el Reglament (CE) 1782/2003, del Consell, i el Reglament (CE) 796/2004,
de la Comissió�, l�entitat de dret públic prevista en la disposició addicional
vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, adminis-
tratives i de funció pública, es podrà constituir com l�òrgan de control.

D�altra banda, mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, es crea el Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Per tot això, i per tal d�aplicar adequadament la normativa a la nostra
comunitat autònoma, sense perjudici de l�aplicabilitat directa de la reglamenta-
ció comunitària, dict la següent

ORDRE

Article 1
Objecte

1. Aquesta Ordre té per objecte definir en l�àmbit de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears les bones condicions agràries i mediambientals que
han d�observar tots els agricultors i ramaders que rebin pagaments directes d�a-
cord amb el que es disposa en l�annex IV del Reglament (CE) 1782/2003, del
Consell, i també en el Reglament (CE) 796/2004, de la Comissió, i en el Reial
decret 2352/2004.

2. Així mateix, en aquesta Ordre s�enumeren les obligacions que han
d�observar, quant als requisits legals de gestió, tots els agricultors i ramaders
que rebin pagaments directes d�acord amb el que es disposa en l�annex III del
Reglament (CE) 1782/2003, del Consell, i també en el Reglament (CE)
796/2004, de la Comissió, i en el Reial decret 2352/2004.

Article 2
Àmbit d�aplicació

1. És aplicable als agricultors i als ramaders l�explotació o una part de
l�explotació dels quals s�ubiqui a la comunitat autònoma de les Illes Balears i
que rebin pagaments directes de conformitat amb els règims d�ajuda de la polí-
tica agrària comuna que es recullen en l�annex I del Reglament (CE) 1782/2003,
del Consell.

2. Les bones condicions agràries i mediambientals, i també els requisits
legals de gestió que es recullen en aquesta Ordre, són aplicables en tota l�ex-
plotació agrària, independentment que les parcel·les o les instal·lacions de què
consta l�explotació es dediquin a culltius o a la cria d�animals, tenguin dret a
ajuda o no.

Article 3
Definicions

Hi són aplicables les definicions que contenen els reglaments (CE)
1782/2003, del Consell, i 796/2004, de la Comissió, i també el Reial decret
2352/2004, que són les següents:

a) Llaurar la terra: alterar i remoure mitjançant ormeigs mecànics el
perfil del sòl en una profunditat igual o superior a 20 centímetres.

b) Recinte SIGPAC o recinte: cadascuna de les superfícies contínues
dins una parcel·la amb ús agrícola únic dels definits dins el sistema d�informa-
ció geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

c) Pendent: la inclinació mitjana del terreny calculada en un recinte
SIGPAC a partir d�un model digital d�elevacions, compost per una malla de
punts amb una equidistància entre aquests d�un màxim de 20 metres i una pre-
cisió similar a la de la cartografia 1:10.000.

d) Parcel·la de forma complexa: la parcel·la en què les operacions de
conreu es veuen dificultades per l�existència d�angles vius i, en conseqüència,
per radis de gir mínims i canviants.

e) Sòl saturat: el sòl en què tots els porus són plens d�aigua.
f) Terrasses de retenció: els marges amb vegetació herbàcia, arbustiva

o arbòria; les terrasses i les rases de contorn en el cas del conreu a nivell, i les
barreres vives vegetals perpendiculars al pendent que, mitjançant el control de
les escorrenties, protegeixen el sòl de l�erosió.

g) Càrrega ramadera efectiva: el bestiar, calculat en unitats de bestiar
gros (UBG), que, per hectàrea de superfície farratgera, es manté principalment
a base a recursos naturals propis.

h) Vegetació espontània invasora: les espècies herbàcies, arbustives i
arbòries que, encara que no posin en risc la capacitat productiva dels sòls agrí-
coles a mitjà i llarg termini, amb la seva proliferació amenacin de trencar el tra-
dicional equilibri agroecològic d�una finca o zona de cultiu determinada i d�a-
fectar per extensió tant els ecosistemes com els camps de cultiu circumdants.

i) Alteració significativa de l�estructura dels terrenys: les actuacions de
reforma estructural que inclouen canvis d�usos del sòl i modificació d�elements

estructurals horitzontals i verticals, dutes a terme en una superfície de més de
cinc hectàrees, i també la construcció d�infraestructures.

j) Explotacions ramaderes en estabulació permanent i semipermanent:
les explotacions que disposen d�edificacions i espais on es concentra el bestiar
destinats a la guarda o a la cria intensiva de tot tipus d�animals.

k) Agricultura de conservació: les diverses pràctiques agronòmiques
adaptades a condicions locals que s�encaminen a alterar tan poc com sigui pos-
sible la composició, l�estructura i la biodiversitat dels sòls agrícoles, i evitar-ne
així l�erosió i la degradació posteriors.

Entre diverses modalitats i tècniques d�agricultura de conservació s�in-
clouen les següents:

- la sembra directa (no conreu);
- el mínim conreu (conreu reduït, en què no s�incorporen, o només

parcialment i en períodes molt breus, els residus de la collita);
- l�establiment de cobertes vegetals entre successius cultius anuals o

entre fileres d�arbres en plantacions de cultius llenyosos.
l) Condicionament de terres: les operacions de condicionament de la

superfície del sòl dels bancals i de les terres de regadiu, destinades a millorar
l�eficiència d�ús de l�aigua i facilitar la pràctica del reg, dutes a terme sobre par-
cel·les de cultiu en què s�utilitzen mètodes de reg per superfície i per inundació.

Article 4
Bones condicions agràries i mediambientals

Les bones condicions agràries i mediambientals a la comunitat autònoma
de les Illes Balears a què queden condicionats els pagaments directes són les
següents:

1. Condicions exigibles per evitar l�erosió

Condició 1: conreu en recintes amb pendent
A aquest efecte s�han de tenir en compte els criteris següents:
- En les superfícies que es destinin a cultius herbacis no s�ha de llau-

rar la terra en la direcció del pendent quan, en el recinte conreat, el pendent mitjà
excedeixi el 10 per cent.

- No s�ha de llaurar la terra en cultius de vinya, d�olivar i de fruita seca
en recintes amb pendents iguals o superiors al 15 per cent, llevat que s�adoptin
formes de cultiu especials com ara bancals, el cultiu en feixes, que es practiqui
un conreu de conservació o que es mantengui un recobriment de vegetació total
del sòl. En cas que hi hagi bancals, és obligatori evitar qualsevol tipus de tas-
ques que afectin l�estructura dels talussos existents.

El que es disposa en els paràgrafs anteriors no és aplicable en el cas dels
recintes de cultiu amb una superfície igual o inferior a una hectàrea, en els de
forma complexa i quan per raons de manteniment de l�activitat productiva tra-
dicional l�òrgan competent autoritzi tècniques d�agricultura de conservació. En
tots els casos, la implantació del cultiu s�ha de fer al més ràpidament possible,
a fi d�evitar que el sòl es pugui veure afectat per l�erosió.

Condició 2: conreu després de la recol·lecció
En els recintes de secà que s�hagin de sembrar de cultius herbacis d�hivern

(cereals, proteaginoses, lleguminoses de gra, etc.), no s�ha de llaurar el sòl entre
la data de recol·lecció de la collita anterior i l�1 de setembre.

Condició 3: conreu de cultius llenyosos en recintes amb pendent
En cas que es mantengui el sòl nu als redols de les oliveres situades en

recintes amb un pendent mitjà igual o superior al 15 per cent mitjançant l�apli-
cació d�herbicides, és necessari mantenir una coberta vegetal als carrers trans-
versals a la línia de màxim pendent.

No es poden arrencar peus de cultius llenyosos situats en recintes amb un
pendent igual o superior al 15 per cent sense l�autorització expressa de la
Conselleria d�Agricultura i Pesca. L�autorització queda condicionada al fet que
la protecció contra l�erosió que proporcioni el cultiu o l�aprofitament posterior
sigui, com a mínim, similar a l�aportada pels cultius que es pretenen arrencar.
En la sol·licitud d�autorització s�ha d�indicar clarament el recinte objecte de l�a-
rrencada, i s�ha d�acompanyar d�una memòria en què s�indiqui el motiu de l�a-
rrencada i el cultiu o l�aprofitament posterior del recinte.

Condició 4: manteniment del sòl en terres en guaret, de retirada i no con-
reades

- Les terres de cultiu de retirada, tant obligatòria com voluntària, i també
les destinades al guaret pròpiament dit, s�han de mantenir en condicions ade-
quades de cultiu, mitjançant qualsevol dels mètodes següents: pràctiques tradi-
cionals de cultiu, pràctiques de mínim conreu, aplicació d�herbicides autoritzats
de baixa perillositat i sense efecte residual, o manteniment d�una coberta vege-
tal adequada, espontània o bé mitjançant la sembra d�espècies millorants. A més
de les anteriors, en el cas dels recintes dedicats al guaret el manteniment es pot
fer mitjançant el pasturatge.

- Les parcel·les qualificades com a terra arable en el SIGPAC que no s�ha-
gin de sembrar ni destinar al pasturatge, al guaret tradicional o a la retirada,
s�han de mantenir en condicions adequades de cultiu i han de complir les matei-
xes condicions de manteniment que s�exigeixen per al guaret, si bé en aquest cas
no s�hi poden aplicar herbicides. Al contrari, es poden dur a terme totes les tas-
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ques de manteniment que siguin necessàries per eliminar-ne les males herbes i
la vegetació invasora arbustiva i arbòria.

- De manera alternativa a les pràctiques assenyalades, es pot incorporar
una quantitat màxima total de 20 tones per hectàrea de fems o 40 metres cúbics
per hectàrea de purins en un període de tres anys, sempre que el sòl tengui una
coberta vegetal o que n�estigui prevista la immediata implantació; en tot cas
s�ha de complir el que es disposa en el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer,
sobre la protecció d�aigües contra la contaminació produïda pels nitrats proce-
dents de fonts agràries, quant als programes d�actuació en zones vulnerables. El
control de les males herbes s�ha de fer d�acord amb els criteris exposats per a
cada tipus de terres.

Condició 5: manteniment de les terrasses de retenció
Les terrasses de retenció s�han de mantenir en un bon estat de conserva-

ció, amb la capacitat de drenatge, i també els marges i els cavallons existents.
Així, cal evitar-ne els aterraments i els esfondraments i molt especialment l�a-
parició de xaragalls, i cal reparar-los o adoptar les mesures necessàries en cada
situació. En cas d�accidents meteorològics excepcionals (pluges torrencials,
riuades, etc.), s�estableix un període de fins a un any per reconstruir-los, en el
qual no s�aplicarà cap reducció per condicionalitat.

2. Condicions exigibles per conservar la matèria orgànica del sòl

Condició 1: Gestió de rostolls i de restes de poda
Queda prohibit cremar rostolls, excepte per motius fitosanitaris i amb

l�autorització prèvia de la Conselleria d�Agricultura i Pesca. En qualsevol cas,
la crema està condicionada al compliment de les normes establertes en matèria
de prevenció d�incendis. A aquest efecte s�entenen com a rostolls o pastures de
collita les restes de cereals o qualsevol altre cultiu herbaci que quedi dret una
vegada feta la collita.

S�aconsella capolar i incorporar al terreny les restes de collita de cultius
herbacis i les de poda de cultius llenyosos, o utilitzar-les per elaborar compost.

Amb la finalitat d�evitar el risc d�incendi, es prohibeix acumular o apilar
restes vegetals a menys de 10 metres de zones arbustives o arborades i a menys
de 5 metres de camins públics i de vies de tren.

A l�efecte de l�aplicació d�aquest apartat, s�entenen com a restes vegetals
les procedents de cultius herbacis que estiguin segats i damunt el sòl, i totes les
restes de poda dels cultius llenyosos.

3. Condicions exigibles per evitar la compactació dels sòls i per mantenir-
ne l�estructura 

Condició 1: utilització de la maquinària adequada
En els sòls saturats, i també en terrenys embassats (llevat dels d�arrossar)

o amb neu, no s�ha de fer el conreu ni s�ha de passar o permetre el pas de vehi-
cles sobre el terreny.

Quan accidentalment les tasques que s�esmenten a continuació s�hagin de
fer coincidint amb èpoques de pluja o de neu, es podran dur a terme sempre que
la presència d�empremtes de rodolament de vehicles de més de 15 centímetres
de profunditat no superi els percentatges següents respecte de la superfície del
recinte:

- Recol·lecció de la collita: 25%
- Aplicació de fertilitzants de cobertora: 10%
- Tractaments fitosanitaris: 10%
- Maneig i subministrament d�alimentació al bestiar: 10%

4. Condicions exigibles per garantir un manteniment mínim de les super-
fícies agrícoles

Condició 1: protecció de les pastures permanents
No es pot fer cap crema ni rompuda de les pastures permanents. La pro-

hibició de rompuda de les pastures permanents no s�ha d�aplicar quan aquesta
tasca es destini a tasques de regeneració de la vegetació. Així mateix, és obliga-
tori adoptar mesures destinades a protegir l�arbratge.

Per garantir el bon maneig de les pastures permanents l�agricultor ha de
mantenir un nivell mínim de càrrega ramadera efectiva que ha de ser sempre
igual o superior a 0,1 UBG per hectàrea. De manera alternativa, en cas que no
s�arribi al nivell mínim de càrrega ramadera efectiva, és un requisit obligatori
dur a terme una tasca de manteniment adequada, que eviti la degradació de la
pastura permanent de què es tracti i la invasió de matollar.

Condició 2: prevenció de la invasió de la vegetació espontània no desitja-
da en els terrenys de cultiu

S�ha d�evitar que s�estableixin en els recintes de cultiu les espècies vege-
tals invasores següents: Conyza sp, patata frita (Carpobrotus edulis), lleterola
prostrada (Chamaesyce prostrata), ravenissa groga (Sinapsis arvensis), ailant
(Ailanthus altissima), malva (Malva sp), morella roquera (Parietaria officinalis)
i gineri (Cortaderia selloana), entre d�altres, i també les espècies que estiguin
incloses en programes de control i/o d�eradicació del Govern de les Illes
Balears, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d�Eivissa i
Formentera.

En els recintes en què aquesta vegetació espontània s�hagi desenvolupat

cal eliminar-la; aquesta obligació quedarà sense efecte en els casos en què, com
a conseqüència d�unes condicions meteorològiques adverses �i reconegut
aquest fet per l�autoritat competent�, hagi estat impossible eliminar-la en el
moment adequat. Així mateix, s�han de deixar al marge de l�eliminació els mar-
ges, els talussos i les tanques existents.

Condició 3: manteniment d�olivars en un bon estat vegetatiu
S�han de fer les tasques de cultiu necessàries per garantir el manteniment

dels olivars, definits com a tals en el SIGPAC, en un bon estat vegetatiu.
Queda prohibit arrencar oliveres sense l�autorització expressa de la

Conselleria d�Agricultura i Pesca. L�autorització queda condicionada al fet que
la protecció contra l�erosió que proporcioni el cultiu o l�aprofitament posterior
sigui, com a mínim, similar a l�aportada per les oliveres que es pretenen arren-
car. En la sol·licitud d�autorització s�ha d�indicar clarament el recinte objecte de
l�arrencada, i s�ha d�acompanyar d�una memòria en què s�indiqui el motiu de
l�arrencada i el cultiu o l�aprofitament posterior del recinte.

5. Condicions exigibles per evitar el deteriorament dels hàbitats

Condició 1: manteniment de l�estructura del terreny
Per mantenir les particularitats i les característiques topogràfiques dels

terrenys, com ara llindes i altres elements estructurals, no es poden alterar sig-
nificativament sense l�autorització de l�autoritat competent corresponent.
S�exceptuen d�aquesta obligació la construcció de parades per corregir rambles,
reguerons i bancals, i també les operacions de condicionament de terres que es
facin en els recintes que s�hagin de dedicar al cultiu de l�arròs i altres de rega-
diu.

Condició 2: aigua i reg
En el cas de superfícies de regadiu que utilitzin cabals procedents d�aqüí-

fers legalment declarats com a sobreexplotats, l�agricultor ha d�acreditar el seu
dret mitjançant el document administratiu corresponent, expedit per l�autoritat
competent en matèria de concessions administratives d�aigües, o mitjançant
qualsevol altre títol que en justifiqui l�ús privatiu.

Els titulars de les concessions administratives d�aigües i tots els que per
qualsevol altre títol en tenguin dret a l�ús privatiu estaran obligats, a mesura que
els organismes de conca respectius determinin els sistemes de mesurament de
l�aigua, a instal·lar i a mantenir aquests sistemes de manera que garanteixin una
informació precisa sobre els cabals d�aigua efectivament utilitzats i, si escau,
retornats.

No es poden aplicar productes fitosanitaris, fertilitzants, llots de depura-
dora, composts, purins o fems sobre terrenys embassats o amb neu i sobre aigües
corrents o estancades. S�exceptua d�aquesta prohibició l�aplicació de tracta-
ments fitosanitaris en recintes de cultiu d�arròs i en altres cultius quan la realit-
zació d�aquests tractaments coincideixi accidentalment amb èpoques de pluges.
Igualment s�exceptua d�aquesta prohibició l�aplicació de fertilitzants de cober-
tora en terrenys amb neu.

Condició 3: emmagatzematge de fems ramaders
A fi d�evitar el risc de filtració i de contaminació de les aigües superficials

i subterrànies, les explotacions ramaderes en estabulació permanent o semiper-
manent han de disposar de dipòsits d�emmagatzematge de fems estancs, imper-
meabilitzats naturalment o artificialment, de capacitat suficient.

Condició 4: eliminació de residus de l�activitat agrària
Els materials residuals de l�activitat agrícola i ramadera, naturals i no peri-

llosos, que s�utilitzin en el marc de l�explotació com plàstics, palets, envasos i
embalatges, i les restes de maquinària, s�han de recollir i s�han de lliurar a un
gestor o agent econòmic perquè els valoritzi i, si la valorització no és possible,
els elimini.

Els residus perillosos com olis i lubricants, i els residus de productes fito-
sanitaris i zoosanitaris, s�han de lliurar a un gestor autoritzat i s�ha de conservar
el justificant d�aquesta gestió correcta durant almenys dos anys.

Article 5
Requisits legals de gestió

Els requisits legals de gestió a la comunitat autònoma de les Illes Balears
a què queden condicionats els pagaments directes són els següents:

1. Requisits relacionats amb la conservació dels ocells, dels hàbitats natu-
rals i de la flora i la fauna silvestres

En el desenvolupament de l�activitat agrícola i/o ramadera s�han de res-
pectar les normes d�ordenació i de gestió dels recursos naturals aprovades per
conservar la flora, la fauna i els hàbitats silvestres en l�àmbit de l�explotació
agrària, i també s�han de complir les condicions de les declaracions d�impacte
ambiental, dels informes o d�altres autoritzacions condicionades i concedides
per la Direcció General de Medi Ambient.

Relació de requisits:
- No s�ha d�alterar ni destruir la vegetació natural.
- No s�han de matar, danyar, molestar o inquietar els animals silves-

tres, ni retenir-los o capturar-los en viu, excepte per motiu de danys amb l�auto-
rització administrativa prèvia, i llevat de les accions i les espècies regulades per
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la normativa de cacera.
- No se n�han de destruir, danyar, recollir i retenir els nius, les cries o els ous (fins i tot buits).
- No s�ha d�introduir ni afavorir l�expansió de fauna silvestre mitjançant espècies, subespècies o races geogràfiques diferents de les autòctones.
- No s�han de tenir ni utilitzar elements massius i no selectius que propiciïn la captura o la mort d�animals, en particular metzines i substàncies verino-

ses.
- A fi d�evitar la mortaldat de la fauna, les tasques de sembra, de conreu, d�embalatge i de collita estan subjectes al condicionat ambiental següent:
- En els cultius de cereals, sempre que sigui possible, s�ha de fer la collita, primerament, del perímetre exterior del recinte i, posteriorment, des del cen-

tre cap les vores en què ja s�ha fet la collita.
- S�ha d�avisar l�autoritat competent de l�existència en terrenys de cultiu de niuades o covades d�ocells rapaços i d�estepa.
- Les llavors tractades amb productes fitosanitaris s�han d�eliminar de manera adequada i queda prohibit deixar-ne les sobrants en la superfície.
- S�han de respectar les poblacions de les espècies vegetals protegides i que es trobin a l�empara del Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el

Catàleg balear d�espècies amenaçades i d�especial protecció, i, per tant, no es poden fer actuacions que comportin alteracions d�aquestes poblacions; en particular,
recollir, tallar, arrencar o destruir, fer rompudes, esbrossar, fertilitzar, drenar, aplicar tractaments fitosanitaris, etc.

2. Requisits relacionats amb la protecció contra la contaminació de les aigües subterrànies
Els residus líquids originats en una explotació agrícola i/o ramadera que contenguin residus químics perillosos com restes de tractaments zoosanitaris o fito-

sanitaris s�han de gestionar d�acord amb la normativa aplicable i cal evitar-ne l�abocament al sòl o a qualsevol curs d�aigua.
Es prohibeix abocar els efluents de rentatge d�equips per aplicar productes fitosanitaris o les restes de mescla sobrants de l�aplicació a qualsevol curs d�ai-

gua o al sòl que pertanyi a camins agrícoles, a marges o a finques no conreades.
S�ha de fer la triple esbandida de l�equip i s�han de repartir les aigües del rentatge o del fons de la cubeta per la mateixa parcel·la en què s�ha fet el tracta-

ment fitosanitari. Com a excepció, en cas de que hi hagi al municipi un punt condicionat per netejar equips, el rentatge s�ha de fer en aquesta instal·lació.
3. Requisits relacionats amb el control i el reglatge de vehicles i d�equips agrícoles
Tot equip agrícola de l�explotació s�ha d�adequar tècnicament a les tasques de cultiu que s�han de dur a terme a l�explotació i s�ha de reglar oportunament

d�acord amb les operacions que s�hi hagin de fer.
Els olis minerals dels vehicles agrícoles generats a l�explotació i els envasos s�han de lliurar a un gestor autoritzat i l�agricultor ha de conservar el resguard

que acrediti aquesta pràctica durant almenys dos anys.
Es prohibeix abandonar maquinària i vehicles no utilitzats a finques, vores de camins, marges, etc.
4. Requisits relacionats amb l�aplicació de llots de depuradora
Els llots de depuradora en agricultura s�han d�aplicar d�acord amb el que es disposa en la Directiva 86/278/CEE, del Consell, i s�ha d�atendre en particular

al fet que es tengui la documentació corresponent expedida per la depuradora. A més, s�han de respectar els terminis estipulats després d�aplicar els llots a cultius
hortofructícoles per al consum humà, i també als farratges per al consum animal.

Amb aquesta finalitat, tota explotació que apliqui llots de depuradora en sòls agraris ha de conservar el butlletí d�anàlisi del llot aplicat i ha de dur un qua-
dern d�explotació que en reculli totes les aplicacions, quant a la quantitat, a l�origen i a les característiques.

5. Requisits relacionats amb la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de l�activitat agrària en zones vulnerables
D�acord amb el que s�estableix en l�Ordre de la consellera de Medi Ambient de 24 de febrer de 2000, per la qual es declaren zones vulnerables a la conta-

minació per nitrats d�origen agrari a la comunitat autònoma de les Illes Balears, les explotacions agrícoles i ramaderes situades en aquesta zona han de complir les
mesures establertes en l�Ordre de 21 de setembre de 2001, per la qual s�aprova el programa d�actuació aplicable a la zona vulnerable a la contaminació de nitrats
d�origen agrari.

- La quantitat màxima de fertilitzant orgànic (fems, purins, llots, composts, etc.) que es pot aplicar al sòl en un any és la que conté un equivalent a 170
quilograms de nitrogen per hectàrea.

- Les quantitats màximes de fertilitzant es poden aportar en recintes inclosos en les zones vulnerables, per espècies, s�inclouen en el quadre següent:

Cultiu Quantitat màx. de N Aplicació
Cereal de secà 30 kg de N/t de producció esperada Abans de la sembra, un 25-30%, i no en forma nítrica
Cereal de regadiu Ídem Ídem
Lleguminoses de gra 20 kg de N/t de producció esperada En la sembra
Alfals 30 kg de N/t de producció esperada En la sembra
Blat de les Índies 30 kg de N/t de producció esperada En la sembra, no més del 25-30%, i no en forma nítrica
Arròs 40 kg de N/t de producció esperada En la sembra, una tercera part en forma amoniacal. Al començament de la guaixada, 

una tercera part en forma nitricoamoniacal i, en la diferenciació de les 
primeres inflorescències, l�altra tercera part

Hortícoles 250 kg de N/ha Cal fraccionar les aportacions en funció de les èpoques de màxima absorció per 
les plantes

Quantitat màxima de nitrogen/ha que es pot aportar en els fruiters

Cultiu 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 6è any i següents
Fruiters de regadiu 20 35 50 70 90 90

Més 1 kg de N per t de fruita
Cítrics 30 40 50 75 85 100

Més 10 kg de N per t de fruita
Olivera de regadiu 20 30 40 50 60 70

Més 8 kg de N per t d�olives
Olivera de secà 10 15 20 25 30 45

Més 4 kg de N per t d�olives
Ametler de regadiu 20 30 40 45 50 55

Més 10 kg de N per t d�ametles
Ametler de secà 10 15 20 25 30 35

Més 10 kg de N per t d�ametles
Garrover de regadiu 20 30 40 45 50 55

Més 12 kg de N per t de garroves
Garrover de secà 10 15 20 25 30 35

Més 12 kg de N per t de garroves

- Per evitar les pèrdues que es puguin produir per lixiviacions durant el període de màxim risc, del 15 d�octubre al 28 de febrer, les aplicacions màximes
setmanals són de 25 UF (unitats fertilitzants) de nitrogen per hectàrea, en tota la zona d�actuació i en tots els cultius.

- El repartiment de fertilitzants s�ha de fer respectant com a mínim les distàncies següents:
- Fertilitzants nitrogenats minerals: 3 metres de la vora de cursos d�aigua i 50 metres de pous, fonts o perforacions que subministrin aigua potable.
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- Fertilitzants orgànics no compostats o frescs: 50 metres de metres de la vora de cursos d�aigua i de síquies o dipòsits d�aigua potable, 200 metres de
deus i de pous d�aigua potable, i 250 metres quan es tracti de fems o purins.

Queda prohibit aplicar purins de manera directa al sòl sense utilitzar dispositius de repartiment, com ara ventalls o mànegues de distribució.
- L�aplicació de fertilitzants que aportin nitrogen al sòl s�ha de condicionar, depenent del tipus de cultiu i del fertilitzant que es tracti, als períodes que es

recomanen en l�annex II d�aquesta Ordre.
- Les instal·lacions ramaderes han de complir les següents condicions tècniques i de gestió de residus:
- Les instal·lacions d�ensitjament i de femers han d�estar sobre superfícies impermeables i han de tenir un punt baix per recollir els líquids que es filtrin

i evacuar-los cap a l�emmagatzematge.
- Les instal·lacions d�emmagatzematge d�efluents han de ser estanques i han d�estar a més de 35 metres de distància de cursos i de conduccions obertes

d�aigua.
- S�han de mantenir impermeables les àrees exteriors d�espera i d�exercici i amb pendent suficient per assegurar l�evacuació dels efluents.
- Les aigües de neteja han de circular per trajectes estancs i s�han de recollir a les instal·lacions d�emmagatzematge d�efluents.
- Les aigües pluvials s�han d�evacuar sense barrejar-se amb els efluents.
- Els agricultors que conreïn recintes situats en zones vulnerables han de mantenir per a aquests recintes un quadern d�explotació, que ha de contenir

almenys les dades del full de fertilització nitrogenada i/o del full de producció i d�utilització de fems i purins, que es recullen respectivament en els annexos III i
IV d�aquesta Ordre.

6. Requisits relacionats amb la salut pública i la sanitat animal. Registre i identificació dels animals
En les explotacions de bestiar porcí i de bestiar oví i caprí hi ha d�haver un llibre de registre d�animals, el qual ha d�estar emplenat i actualitzat d�acord amb

la normativa vigent. Així mateix, el productor ha de conservar la documentació relativa a l�origen, a la identificació i a la destinació dels animals que hagi posseït,
transportat, comercialitzat o sacrificat. A més, tots els animals han d�estar identificats d�acord amb el que estableix la normativa reguladora.

En les explotacions de bestiar oví i caprí, tot trasllat d�aquests animals que es realitzi entre dues explotacions s�ha d�acompanyar del document de trasllat
normalitzat.

En les explotacions de bestiar boví:
- Els animals han d�estar correctament identificats de manera individual mitjançant marques auriculars i els números d�identificació han de ser confor-

mes als contenguts en la base de dades d�identificació i de registre.
- Hi ha d�haver un llibre de registre d�animals, el qual ha d�estar emplenat i actualitzat d�acord amb la normativa vigent, i les dades que hi figurin han de

ser conformes als animals presents en l�explotació i a les dades contengudes en la base de dades d�identificació i de registre.
- Per a cada animal de l�espècie bovina hi ha d�haver un document d�identificació segons el model normalitzat, i les dades que s�hi contenguin han de ser

conformes als animals presents en l�explotació.
- El productor de bestiar boví ha de conservar la documentació relativa al trasllat d�aquests animals i ha de comunicar, dins el termini, a la base de dades

d�identificació i de registre els naixements, els moviments i les morts esdevenguts en l�explotació.

Article 6
Autoritat competent

L�òrgan competent en matèria de control de les bones condicions agràries i mediambientals i dels requisits legals de gestió que han de complir, en relació
amb les ajudes directes en el marc de la política agrària comuna, els agricultors i els ramaders les explotacions dels quals es trobin ubicades al territori de les Illes
Balears és el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Article 7
Controls

1. El Pla regional de controls de les Illes Balears s�ha d�ajustar al Pla nacional de controls elaborat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) en vir-
tut de l�article 8 del Reial decret 2352/2004.

2. Els controls sobre el terreny efectuats a causa de pertànyer a la mostra seleccionada o bé amb motiu del seguiment dels incompliments de què s�hagi
informat l�autoritat de control competent per qualsevol altre mitjà, han de ser objecte d�un informe de control en què consti la informació que s�estableix en l�arti-
cle 48 del Reglament (CE) 796/2004, de la Comissió.

3. L�organisme pagador de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de trametre al FEGA, en les dates que s�estableixen en l�article 10 del Reial Decret
2352/2004, un informe corresponent a l�any civil anterior, en el qual es reculli l�estat d�aplicació dels controls sobre la condicionalitat i els organismes o les enti-
tats encarregades dels controls esmentats.

Article 8
Reducció del benefici dels pagaments directes

1. En cas d�incompliment dels requisits i de les normes establerts, i a l�efecte de determinar les reduccions i les exclusions d�ajudes previstes en els arti-
cles 66, 67, 68 i 71 del Reglament (CE) 796/2004, de la Comissió, es tendrà en compte l�àmbit d�aplicació del requisit o de la norma que s�hagi incomplert, i també
la gravetat, l�abast, la persistència i la repetició de l�incompliment.

2. Les reduccions s�efectuaran d�acord amb els criteris establerts a aquest pel FEGA.

Disposició addicional única

Pel que fa a allò que no es regula en aquesta Ordre, cal atenir-se al que es disposa en el Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, sobre l�aplicació de la
condicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrícola comuna.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions d�igual o inferior rang que s�oposin al que s�estableix en aquesta Ordre i, en particular, la Resolució del conseller
d�Agricultura i Pesca de 20 de març de 2003, per la qual s�estableixen els requisits agroambientals per a la percepció d�ajuts directes en el marc de la política agrí-
cola comuna.

Disposició final primera

Es faculta el director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per dictar totes les resolucions que siguin necessàries per aplicar
aquesta Ordre.

Disposició final segona

Aquesta Ordre entra en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de novembre de 2005

La consellera d�Agricultura i Pesca
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Margalida Moner Tugores

ANNEX I

Llistat provisional dels espais de les Illes Balears inclosos en la xarxa Natura 2000 

Codi Nom Illa
ES0000078 es Vedrà - es Vedranell Eivissa-Formentera
ES0000082 Tagomago Eivissa-Formentera
ES0000084 ses Salines d�Eivissa i Formentera Eivissa-Formentera
ES0000241 costa des Amunts Eivissa-Formentera
ES0000242 illots de Santa Eulària, Rodona i es Canó Eivissa-Formentera
ES5310023 illots de ponent d�Eivissa Eivissa-Formentera
ES5310024 la Mola Eivissa-Formentera
ES5310025 cap de Barbaria Eivissa-Formentera
ES5310031 Purroig Eivissa-Formentera
ES5310032 cap de Llentrisca - sa Talaia Eivissa-Formentera
ES5310033 Xarraca Eivissa-Formentera
ES5310034 serra Grossa Eivissa-Formentera
ES5310104 costa de l�oest d�Eivissa Eivissa-Formentera
ES5310105 es Amunts d�Eivissa Eivissa-Formentera
ES5310106 àrea marina de ses Margalides Eivissa-Formentera
ES5310107 àrea marina de Tagomago Eivissa-Formentera
ES5310108 àrea marina del cap Martinet Eivissa-Formentera
ES5310109 àrea marina de cala Saona Eivissa-Formentera
ES5310110 àrea marina de la platja de Tramuntana Eivissa-Formentera
ES5310111 àrea marina de la platja de Migjorn Eivissa-Formentera
ES5310112 nord de Sant Joan Eivissa-Formentera
ES0000037 es Trenc - es Salobrar de Campos Mallorca
ES0000038 s�Albufera de Mallorca Mallorca
ES0000073 costa Brava de Mallorca Mallorca
ES0000074 cap de Cala Figuera Mallorca
ES0000079 la Victòria Mallorca
ES0000080 cap Vermell Mallorca
ES0000081 cap Enderrocat - cap Blanc Mallorca
ES0000083 arxipèlag de Cabrera Mallorca
ES0000145 Mondragó Mallorca
ES0000221 sa Dragonera Mallorca
ES0000222 la Trapa Mallorca
ES0000223 sa Foradada Mallorca
ES0000224 Muleta Mallorca
ES0000225 sa Costera Mallorca
ES0000226 s�Albufereta Mallorca
ES0000227 muntanyes d�Artà Mallorca
ES0000228 cap de ses Salines Mallorca
ES0000377 mola de Son Pacs Mallorca
ES0000378 puig des Boixos Mallorca
ES0000379 puig de ses Fites Mallorca
ES0000380 puig de s�Estremera Mallorca
ES0000381 puig Gros Mallorca
ES0000382 Alaró Mallorca
ES0000383 puig des Castell Mallorca
ES5310005 badies de Pollença i d�Alcúdia Mallorca
ES5310008 es Galatzó - s�Esclop Mallorca
ES5310009 es Teix Mallorca
ES5310010 Comuna de Bunyola Mallorca
ES5310015 puig de Sant Martí Mallorca
ES5310026 fita del Ram Mallorca
ES5310027 cimals de la Serra Mallorca
ES5310028 es Binis Mallorca
ES5310029 na Borges Mallorca
ES5310030 costa de Llevant Mallorca
ES5310037 basses de sa Marina de Llucmajor Mallorca
ES5310076 serral d�en Salat Mallorca
ES5310077 es Rajolí Mallorca
ES5310078 de cala de ses Ortigues a cala d�Estellencs Mallorca
ES5310079 puig de na Bauçà Mallorca
ES5310080 Puigpunyent Mallorca
ES5310081 Port des Canonge Mallorca
ES5310082 s�Estaca - punta de Deià Mallorca
ES5310083 es Boixos Mallorca
ES5310084 torre Picada Mallorca
ES5310085 Moncaira Mallorca
ES5310086 Monnàber Mallorca
ES5310087 Bàlitx Mallorca
ES5310088 gorg Blau Mallorca
ES5310089 BinIarroi Mallorca
ES5310090 puig d�Alaró � puig de s�Alcadena Mallorca
ES5310091 Mossa Mallorca
ES5310092 muntanyes de Pollença Mallorca
ES5310093 Formentor Mallorca
ES5310094 cala Figuera Mallorca
ES5310095 Can Picafort Mallorca
ES5310096 punta de n�Amer Mallorca
ES5310097 àrea marina de la costa de Llevant Mallorca
ES5310098 cales de Manacor Mallorca
ES5310099 Portocolom Mallorca
ES5310100 punta de Ras Mallorca
ES5310101 Randa Mallorca
ES5310102 Xorrigo Mallorca
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ES5310103 àrea marina del cap de Cala Figuera Mallorca
ES0000229 costa nord de Ciutadella Menorca
ES0000230 la Vall Menorca
ES0000231 dels Alocs a Fornells Menorca
ES0000232 la Mola i s�Albufera de Fornells Menorca
ES0000233 d�Addaia a s�Albufera Menorca
ES0000234 s�Albufera des Grau Menorca
ES0000235 de s�Albufera a la Mola Menorca
ES0000236 illa de l�Aire Menorca
ES0000237 des Canutells a Llucalari Menorca
ES0000238 Son Bou i barranc de sa Vall Menorca
ES0000239 de Binigaus a cala Mitjana Menorca
ES0000240 costa sud de Ciutadella Menorca
ES0000384 barranc de Santa Anna Menorca
ES0000385 Barbatx Menorca
ES0000386 Capell de Ferro Menorca
ES5310035 àrea marina del nord de Menorca Menorca
ES5310036 àrea marina del sud de Ciutadella Menorca
ES5310068 cap Negre Menorca
ES5310069 cala d�Algairens Menorca
ES5310070 punta Redona - arenal d�en Castell Menorca
ES5310071 cala en Brut Menorca
ES5310072 caleta de Binillautí Menorca
ES5310073 àrea marina de Punta Prima - illa de l�Aire Menorca
ES5310074 de cala Llucalari a cales Coves Menorca
ES5310075 arenal de Son Saura Menorca

ANNEX II

Períodes de no-aplicació de fertilizants nitrogenats en zones vulnerables

CULTIU FERTILIZANTS ORGÀNICS FERTILIZANTS MINERALS
Sense conreu Tot l�any
Cereals de tardor-hivern Des de la sembra fins a la recol·lecció Des de la presembra fins que en comenci el fillolament
Cereals de primavera Des de la sembra fins a la recol·lecció Quan el cereal sobrepassi els 50-60 cm d�alçària
Horticultura Des d�un mes abans de la sembra fins Ni abans de la plantació ni abans dels regs,

després de la collita llevat d�adobs amb N d�alliberament lent
Plantacions llenyoses Durant l�aturada vegetativa fins a 

quinze dies abans de la sortida hivernal Des del final de la tardor fins que en comenci la brotada
Cítrics Durant l�aturada vegetativa fins a

un mes abans de la sortida hivernal Des del final de l�estiu fins poc abans que acabi l�hivern
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4.- Anuncis

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 20875

Publicació de sancions greus i molt greus en matèria de turisme.

En compliment del que disposa l'art. 78.4 de la Llei 2/99, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, de la CAIB, es publiquen les sancions greus i
molt greus imposades per la Conselleria de Turisme que seguidament s'esmenten, indicant expedient, el titular, l'establiment, la sanció i la naturalesa de la infrac-
ció.
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