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Fonaments de dret
1. El punt 11 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 12
de juny de 2006, mitjançant la qual es convoquen ajudes als ajuntaments de les
Illes Balears per fomentar projectes d’innovació educativa i millorar el servei
educatiu dels infants menors de tres anys, per al curs 2006-2007, estableix que,
per poder rebre l’ajuda, les entitats beneficiàries han de justificar prèviament les
despeses, abans de dia 1 de novembre de 2006, mitjançant la presentació de la
documentació que s’indica en el mateix punt.
2. Els paràgrafs 1 i 3 de l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, assenyalen:
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos,
que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perjudican los derechos de tercero. El acuerdo de ampliación
deberá ser notificado a los interesados.
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que
se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los
acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.
3. L’informe de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació
del Professorat, emès el dia 17 d’octubre de 2006, conclou que, per poder rebre
les ajudes, és aconsellable ampliar fins a dia 17 de novembre de 2006 el termini de presentació dels justificants de les despeses, atès que les entitats beneficiàries de les ajudes, previsiblement, tendrien dificultats per poder presentar en
el termini màxim fixat la documentació que se’ls demana, ja que no disposarien
de temps suficient per presentar-la.
Per tot això, dict la següent:
Resolució
1. Ampliar el termini de què disposen les entitats beneficiàries per lliurar
els documents relacionats en el punt 11.2, fins a dia 17 de novembre de 2006.
2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.
D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra
aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un mes comptador des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 18 d’octubre de 2006

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 19227
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 24 d’octubre
2006, per la qual s’estableixen les normes per a la utilització de
la indicació geogràfica ‘Illes Balears’ en vins de taula amb dret
a la menció ‘vi de la terra’.
La Conselleria d’Agricultura i Pesca va regular mitjançant l’Ordre de 12
de febrer de 2003 la utilització de la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ per a
designar els vins de taula produïts en les Illes Balears.
Durant el temps d’utilització d’aquesta indicació geogràfica juntament
amb la menció ‘vi de la terra’, s’ha aprovat la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de
la vinya i el vi, que estableix l’obligació que els textos reglamentaris que li
siguin d’aplicació s’hi adaptin. Aquest és el cas de l’actual ordre que regula els
vins de la terra de les Illes Balears.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant l’Ordre
APA/1281/2005, de 28 d’abril, ha modificat la relació de varietats de raïm de
vinificació de l’annex V del Reial decret 1472/2000 de 4 d’agost, pel qual es
regula el potencial de producció vitícola, incloent algunes noves varietats, com
la pinot noir, la riesling i la sauvignon blanc, que fins a aqueixa data no estaven
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autoritzades a les Illes Balears.
Al mateix temps, el sector vitivinícola de les Illes ha experimentat tant
amb noves varietats com amb innovacions tècniques per a la producció de raïm
i l’elaboració de vi, i s’han aconseguit millores importants que augmenten la
qualitat d’aquests vins. Per tots aquests motius, elaboradors de vi de la terra Illes
Balears han sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura i Pesca la modificació del
seu Reglament per incloure-hi les varietats pinot noir, riesling i sauvignon blanc.
La modificació del reglament del vi de la terra Illes Balears implica adaptar-lo a la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi. Això determina la realització d’un nombre de modificacions i reenumeracions d’articles que dificultarien enormement la comprensió del text final.
Per això, s’ha considerat més convenient una nova redacció de l’Ordre del
Conseller d’Agricultura i Pesca de 12 de febrer de 2003 per la qual es regula la
utilització de la menció vi de la terra Illes Balears, que reculli totes les modificacions pertinents i en faciliti la comprensió.
D’acord amb el previst en el RD 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual
s’estableixen les regles generals d’utilització de les indicacions geogràfiques i
la menció tradicional ‘vi de la terra’ en la designació de vins de taula elaborats
a Espanya, correspon a les comunitats autònomes establir els requisits per a la
utilització d’una indicació geogràfica en la designació de vins de taula quan l’àrea geogràfica corresponent a aquesta indicació estigui inclosa íntegrament dins
el seu territori.
Per tot això, en virtut de l’autorització per a dictar disposicions de desenvolupament de la normativa europea i estatal referida al sector vitivinícola que
em concedeix el Decret 11/2002, de 25 de gener, a proposta de la Direcció general d’Agricultura, consultats el Consell Insular de Menorca i el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, i els sectors afectats, i havent escoltat el consell
Consultiu de les Illes Balears dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
D’acord amb el Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig,
pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola; la Llei
24/2003, de 10 de juliol; i el Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, la present Ordre regula la utilització de la indicació geogràfica ‘Illes Balears’ en vins
de taula amb dret a la menció ‘vi de la terra’.
Article 2
Àmbit de protecció
1. Queden protegits amb la indicació geogràfica ‘Illes Balears’ els vins
amb dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’ que, reunint les característiques
definides en aquesta Ordre, hagin complert en la seva producció i elaboració tots
els requisits que s’exigeixen en aquesta ordre i en la legislació vigent.
2. Queda prohibit utilitzar en altres vins que no hi estiguin emparats noms,
marques, termes, mencions i signes, que per la seva similitud fonètica o gràfica
amb ‘Illes Balears’, puguin induir a confusió amb els que són objecte d’aquesta reglamentació, encara que vagin precedits dels termes ‘tipus’, ‘estil’, ‘embotellat a’, ‘amb celler a’ o altres de semblants.
Article 3
Delimitació de la zona
1. La zona de producció de raïm, elaboració i embotellat del vi amb dret
a la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ comprèn tots els municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Únicament tenen dret a la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ els vins
elaborats íntegrament de raïm produït a la mateixa comunitat autònoma de les
Illes Balears i embotellats en algun dels municipis de la comunitat autònoma.
Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ han de procedir exclusivament de raïm de les següents varietats:
Raïm negre: manto negre, cabernet sauvignon, callet, fogoneu, merlot,
monestrell, sirà, ull de llebre i pinot noir.
Raïm blanc: chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d’Alexandria,
moscatell de gra menut, parellada, premsal blanc (moll), riesling i sauvignon
blanc.
Article 5
De la producció
1. Les pràctiques de cultiu han de ser les tradicionals que tendeixen a
aconseguir raïms de la millor qualitat i, en tot cas, s’han de complir els següents
requisits:
- La densitat de plantació no ha de ser superior a 5.500 ceps per hectàrea.
- El nombre màxim d’ulls per hectàrea és de 60.000.
- La producció màxima per hectàrea és de 11.000 kg. per a les varietats
blanques i de 10.000 kg. per a les varietats negres.
2. La verema s’ha de fer amb la major cura i exclusivament s’ha de dedi-
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car a l’elaboració dels vins protegits el raïm sa, amb el grau de maduració necessari, i se n’ha de separar tot el que no estigui en perfectes condicions.
3. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima ha de ser del 10
per 100 en volum per a les varietats blanques i del 10.5 per 100 en volum per a
les varietats negres.
Article 6
De l’elaboració
1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, del most i del vi
han de tendir a obtenir productes de màxima qualitat.
2. En la producció del most s’han de seguir les pràctiques orientades a
l’obtenció de la millor qualitat. S’han d’aplicar pressions adequades per a l’extracció del most, de manera que el rendiment no sigui superior a 70 litres de vi
per cada 100 kg de raïm.
3. Excepcionalment, en determinades campanyes, els elaboradors interessats podran sol·licitar de manera motivada a la Conselleria d’Agricultura i Pesca
l’increment del límit de litres de vi per cada 100 quilograms de verema. La resolució s’ha de dictar amb els assessoraments previs i les comprovacions necessaris, no podent superar en cap cas els 74 litres de vi per cada 100 kg de verema.
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poden elaborar, emmagatzemar o manipular raïm, most i vins obtinguts de raïm
procedents de la zona de producció delimitada en l’article 3 d’aquesta ordre, si
bé poden emmagatzemar vins d’altres procedències únicament si es reben
embotellats, precintats i etiquetats.
Article 10
Sistema de control
Segons el que disposa l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca d’11 de
març de 1996, els controls del vi de la terra Illes Balears corresponen a la
Direcció General d’Agricultura.
Per poder fer ús de la menció de vi de la terra ‘Illes Balears’, els operadors s’han de sotmetre al següent sistema de control:

1. Els operadors interessats a utilitzar la menció ‘vi de la terra Illes
Balears’ han de sol·licitar, per escrit i en l’imprès normalitzat, a la Direcció
General d’Agricultura la numeració de control oficial que ha de figurar impresa en l’etiquetatge.
2. A la sol·licitud de numeració s’han d’adjuntar els resultats analítics,
signats per un tècnic competent, dels paràmetres regulats en l’article 7 del vi
Article 7
embotellat o preparat per a embotellar.
Tipus i característiques dels vins
3. En l’etiquetatge dels vins de la terra Illes Balears ha de figurar la nume1. Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ correspo- ració de control oficial de manera que sigui fàcilment visible, llegible i indelenen a un dels següents tipus:
ble.
4. Els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles la numeració
Tipus
Graduació alcohòlica adquirida míni- oficial de control assignada a cada partida el mateix dia que s’etiquetin els envama
sos.
Blancs
10.5 % vol.
5. L’etiquetatge dels envasos amb la menció ‘vi de la terra Illes Balears’
Rosats
11.0 % vol.
poden anar proveïts, al costat del nombre oficial de control, del logotip imprès
Negres
11.5 % vol.
que figura en l’annex I.
2. L’acidesa volàtil dels vins preparats per al consum no pot ser superior
a 0,8 g per litre, expressada en àcid acètic, excepte per als vins sotmesos a algun
procediment d’envelliment, els quals s’han de regir pel que s’estableix en l’article 5.1.a) 2 del Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre.
3. El contingut màxim d’anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció ‘vi de la terra Illes Balears’ preparats per al consum és el següent:
Vins blancs i rosats secs
Vins negres secs
Vins blancs i rosats amb més de 5 grams de sucre/litre
Vins negres amb més de 5 grams de sucre/litre

200 mil·ligrams/litre
150 mil·ligrams/litre
250 mil·ligrams/litre
200 mil·ligrams/litre

4. Organolèpticament, els vins preparats per al consum són vins nets, amb
aromes franques identificatives de les varietats del raïm de procedència.
- Els vins blancs són de color groc pàl·lid a daurat; aromàtics, amb predomini les aromes de fruites i/o florals, equilibrats, amplis i frescos.
- Els vins rosats són de color rosa pàl·lid a rosa taronjat, brillants i transparents, amb predomini de les aromes primàries.
- Els vins negres són de capa elevada, amb aroma potent i rics en tanins.
La fase aromàtica es caracteritza per la presència de fruites vermelles. En boca
són rodons i amb cos.
Article 8
Obligacions
1. Abans de l’inici de l’activitat, i abans d’iniciar cada verema, les persones físiques o jurídiques que hagin d’elaborar i/o embotellar vi de taula amb la
indicació geogràfica ‘Illes Balears’ ho han de comunicar per escrit a la Direcció
General d’Agricultura.
2. Els elaboradors han de comprovar que el raïm destinat a vi de la terra
Illes Balears s’ajusta als requisits de l’article 5, i en cas contrari no l’han de destinar a l’elaboració de vi de la terra Illes Balears.
3. Com a tard el 30 de novembre de cada any els elaboradors de vi de la
terra Illes Balears han de presentar davant la Direcció General d’Agricultura, en
l’imprès normalitzat, una declaració de producció de vins amb destinació a la
indicació geogràfica ‘Illes Balears’ en la qual han de constar el volum de vi elaborat i la quantitat de raïm utilitzat, i s’han de detallar el viticultor, la varietat de
raïm, el polígon i la parcel·la de procedència, així com les entrades de mosts i
vins procedents d’altres elaboradors de vi de la terra Illes Balears.
4. Els cellers que elaborin, que emmagatzemin a l’engròs o que embotellin vi de la terra Illes Balears han de dur una comptabilitat específica i separada per a aquests vins, en la qual es prevegin i es justifiquin les mencions que
s’hagin d’utilitzar en la presentació i en la comercialització.
5. Anualment, i sempre durant el primer mes de l’any, els elaboradors i/o
embotelladors de vi de la terra Illes Balears han de presentar davant la Direcció
General d’Agricultura declaració en imprès normalitzat d’existències, producció i comercialització del vi de la terra Illes Balears.
Article 9
Activitats permeses i prohibides
Els cellers que elaborin i/o embotellin vi de la terra Illes Balears només

Article 11
Règim sancionador
Les infraccions del que es disposa en aquesta ordre se sancionaran d’acord
amb el que s’estableix en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i
en la Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris de Balears.
Disposició transitòria
Els vins als quals es refereix l’article 1 d’aquesta Ordre, emmagatzemats
o posats en circulació abans de la seva entrada en vigor, que compleixin la normativa preexistent podran ser comercialitzats fins a l’esgotament de les existències.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que
s’oposin al que disposa aquesta Ordre i, en particular, l’Ordre de la Consellera
d’Agricultura i Pesca de 12 de febrer de 2003, per la qual es regula la utilització de la menció ‘vi de la terra Illes Balears’ per a designar els vins de taula produïts en les Illes Balears.
Disposició final primera
Es faculta al director general d’Agricultura perquè adopti les mesures i
dicti els actes administratius que consideri necessaris per a l’execució d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
D’acord amb el que es disposa en l’article 6 del Reial decret 1126/2003,
s’ha de comunicar aquesta disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per tal que es publiqui en el Butlletí Oficial de l’Estat i es comuniqui a la Comissió de la Unió Europea.
Disposició final tercera
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, 24 d’octubre de 2006

Annex I
LOGOTIP
De forma quadrangular, grandària mínima de 15 x 15 mm, i proporcions
invariables, sobre fons blanc. S’admet a dues tintes, granat (Pantone 208) i
negre (Pantone Process Black), i també a una sola tinta negra (Pantone Process
Black)

BOIB

28-10-2006

Num. 152

— 24301.134A01.48000.00
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1.000.000,00 d’euros

L’assignació anual és vinculant per l’import total i no per a cada partida.
3.3 Per als projectes de subvencions, es preveu una despesa màxima de:
— 500.000 euros per als projectes que es dirigeixin al poble sahrauí.
— 450.000 euros per als projectes que es desenvolupin a la zona mediterrània.
— 3.350.000 euros per als projectes que es desenvolupin a la resta del
món.
Segon
Dividir en dos punts el punt 17 de la Resolució de la consellera
d’Immigració i Cooperació de 15 de juny de 2006, que quedarà redactat de la
manera següent:
1. El pagament de les subvencions es regeix per l’article 18.2 de l’Ordre
de bases.
2. L’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears és una entitat col·laboradora a efectes de pagament en aquesta convocatòria, en els termes
que preveu el Text refós de la llei de subvencions.
La Consellera d’Immigració i Cooperació
Encarnación J. Pastor Sánchez
Palma, 25 de octubre de 2006

—o—

—o—

4.- Anuncis

CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ
Num. 19289
Resolució de la consellera d’Immigració i Cooperació, de 25
d’octubre de 2006, per la qual es modifica la Resolució de la
Consellera d’Immigració i Cooperació, de 15 de juny de 2006
(BOIB núm. 87, de 20-06-2006), per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al
desenvolupament en països empobrits, per als anys 2006 i 2007
Per tal de millorar i agilitar el finançament de les subvencions previstes a
la Resolució de la consellera d’Immigració i Cooperació de 15 de juny de 2006,
per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de
cooperació al desenvolupament en països empobrits, per als anys 2006 i 2007,
s’ha previst que actuï com a entitat col·laboradora l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (ACIB).
L’article 2 del Decret 38/2006, de 7 d’abril, de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, estableix que és objectiu d’aquesta constituirse en organisme pagador de les ajudes que estableixi la Direcció General de
Cooperació.
A causa del gran nombre de projectes presentats en aquesta convocatòria,
s’ha considerat oportuna l’ampliació del crèdit en 400.000,00 euros del capítol
7 i en 200.000 euros del capítol 4 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’anualitat de 2006, per poder fer front a les necessitats, fins i objectius que motiven la Resolució que ara es modifica.
Per tot això, a proposta de la Directora General de Cooperació, en ús de
les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, i amb els informes previs dels Serveis Jurídics, de la Direcció
General de Pressuposts i de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict la següent
Resolució

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 19002
Anunci relatiu a la informació pública de l’Avantprojecte de
remodelació de les instal·lacions del Club Nàutic de Sant Antoni
de Sant Antoni de Portmany – Eivissa.
El Club Nàutic de Sant Antoni, ha presentat per a la seva tramitació ‘
Avantprojecte de remodelació de les instal·lacions del Club Nàutic de San
Antoni, en la instal·lació portuària així denominada, situada al Port de Sant
Antoni de Portmany, visat pel C.I.C.C.P. amb data 06/09/06 i núm. 04433, (Exp.
PDP-111/6)
La qual cosa es fa pública i, de conformitat amb el que disposa l’article 71
de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears, es sotmet al tràmit d’informació pública mitjançant aquest anunci i per Edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, terme municipal al qual
afecta el citat projecte, per un termini de 20 dies comptador des de l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, per a que las
persones físiques o jurídiques que se consideren afectades puguin consultar-lo i
al·legar el que estimin procedent en relació al mateix.
El projecte podrà ser examinat a les oficines de Ports de les Illes Balears,
carrer Vicente Tofiño nº 36, baixos, Coll de’n Rebassa, de Palma, i a
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany - Eivissa, Pass de Ses Fonts, 1 de Sant
Antoni de Portmany, els dies i hores hàbils d’oficina.
La vice-presidenta (per delegació del Consell d’Administració de
15/03/06),
Mónica Pozuelo Domínguez

Primer
Modificar el punt 3 de la Resolució de la Consellera d’Immigració i
Cooperació, de 15 de juny de 2006, amb la redacció següent:
3. Import màxim que es destina a la convocatòria i crèdits als quals s’imputa
3.1 Es reconeix l’ACIB com a entitat col·laboradora, segons la Llei de
subvencions, i que podrà pagar les ajudes i les subvencions amb la finalitat d’agilitar els pagaments de la convocatòria.
3.2 S’assigna un import màxim de 4.300.000 euros, distribuïts de la manera següent:
Per a l’any 2006, s’assigna un import màxim de 2.300.000 euros (dos
milions tres-cents mil euros), imputables a les partides:
—24301.134A01.48000.00
900.000 euros
—24301.134A01.78000.00.
1.400.000 euros
Per a l’any 2007 s’assigna un import màxim de 2.000.000 euros (dos
milions d’euros), imputables a les partides:
— 24301.134A01.48000.00
1.000.000,00 d’euros

Palma, 18 d’octubre de 2006

—o—
Num. 18971
Notificació del Laude 13 /2006
Atès que no ha estat possible notificar al reclamat el laude recaigut a l’expedient núm.13 /2006 instat per , TASMAR LOGISTICA S.A. en reclamació de
ports deguts que puja a la quantitat de 2.405,73.- euros, més els interessos legals
corresponents es procedeix a la notificació del present edicte a la persona que
es detalla en l’annex, tot això d’acord amb allò que determina l’article 59.5 de
la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,
ANNEX
Reclamat: T-SHIRTS’ WORLD, S.L.
Adreça: C/ 4 de noviembre, 2 Polígono Can bvalero 07011 Palma.

